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Abstrakt: 

Nacionalismus a populismus jsou dva fenomény, které rezonují současností a jsou často 

skloňovány v mediích, v debatách aj. Často jsou vnímány jako něco, co je příznačné pouze 

pro současnou dobu. Nacionalismus má však kořeny již v 19. století a populismus taktéž. 

Jejich historický vývoj je velmi rozmanitý, pro různá území specifický a jejich historie je 

často příznačná pro současnost. Může se zdát, že se jedná o dvě samostatné ideologie, ale 

populismus s nacionalismem jsou spolu historicky velmi úzce spojeny. Samostatně to jsou 

velmi silné koncepty a ve spojení jsou ještě silnější. Tato práce má za cíl ukázat toto 

historické propojení a jeho příčiny a důsledky.  

 

Klíčová slova: nacionalismus, populismus, lid, elita, střední Evropa, národ, etnicita, 19. 

století, 20. století, postkomunismus  

 

Abstract in English: 

Nationalism and populism are two phenomenon that currently resonate all around the 

world and are often inflected in media, debates etc. They are often perceived as something 

characteristic just for the present. However, nationalism has it roots in 19th century and 

similarly has it populism. Their historical development is very diverse, specific for 

different territories and their history is often characteristic of the present. It may seem as 

two different ideologies, but populism and nationalism are historically connected very 

closely.  Individually they are very strong concepts and in connection are even stronger. 

This work aims to show this historical connection and its causes and consequences. 

 

Key words: nationalism, populism, people, elite, central Europe, nation, ethnicity, 19th 

century, 20th century, postcommunism  
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1  Úvod: 
Cílem této práce je popsat a zohlednit historický vývoj dvou fenoménů současnosti, 

kterými jsou nacionalismus a populismus. Práce je vymezena pro území střední Evropy, 

avšak nepojednává o jednotlivých případových studií, ale snaží se tyto dva fenomény 

pojmout v celkové perspektivě a kontextuálně propojené.  

Tato práce si však neklade za cíl popsat nacionalismus a populismus jednotlivě, ale 

snaží se je pojmout jako dva politické koncepty, které jsou vzájemně propojeny a jeden 

využívá toho druhého jako pilíře pro svůj rozvoj.  

Práce se nejprve zaměří na vývoj nacionalismu na území střední Evropy, který má 

kořeny velmi hluboko v 19. století a je především spojen se zcela jinou základní 

myšlenkou. Primárně se také váže k pojmům jako národ, etnicita a národní identita, které 

je nutné zmínit pro správný kontext. V období 19. a začátku 20. století byl nacionalismus 

záležitostí intelektuálů. Kladl si za cíl osvobození jednotlivých národů z područí velkých 

mnohonárodních impérií. S prosazením tohoto liberálního principu pak můžeme pozorovat 

pozvolný obrat od tohoto intelektuálního osvobozovacího nacionalismu. V souvislosti 

s ekonomickou krizí a vzrůstající nespokojeností lidu se nacionalismus začíná projevovat 

ve své radikálnější podobě a dopomáhá tak k prosazení fašismu a nacismu. S koncem 

druhé světové války a nástupem Sovětského svazu na evropském území sledujeme další 

obrat v nacionalistickém konceptu. Po zdánlivém utišení nacionalistických tendencí se 

Evropa dostává ke krvavé formě nacionalistického separatismu v období 90. let 20. století.  

Dalším cílem práce je potom zachytit, jakého úspěchu může dosáhnout 

nacionalismus s populismem (a naopak). K tomuto propojení docházelo již v minulém 

století a nacionalismus tak lze považovat za jeden z hlavních pilířů, na kterém populismus 

staví a který využívá k dosažení svého úspěchu.  

Postupně se tedy práce dostane k fenoménu populismus, u kterého považuji za 

nutné jej zpočátku historicky vymezit a popsat, neboť i populismus má své kořeny již v 19. 

století a právě jeho historický vývoj napovídá a dokazuje, že současné spojení 

s nacionalismem není nijak náhodné.  Práce se tedy nejprve musí zaměřit na vývoj 

amerického a ruského populismu, neboť právě tyto dva koncepty byly předchůdci 

evropského a středoevropského populismu. 

Vymezení evropského a středoevropského populismu jsou poté věnovány další 

kapitoly, které se snaží definovat základní teoretické koncepty populismu, jeho důležité 
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vymezení lidu proti elitám a zásadní roli, kterou v populismu hraje charismatický lídr. 

Současně uvádím několik typologických rozlišení populismu, které se více zaměřuje, 

vzhledem k tématu této práce, na ty typy, které jsou spojeny s nacionalistickým myšlením.  

V poslední fázi se práce zaměří právě na propojení populismu s nacionalistickou 

ideologií. Na to, jaké může mít toto propojení důsledky a jakým způsobem se jedná o 

hrozbu liberální demokracii. 
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2  O pojmu nacionalismus a k jeho možným vysvětlením 
Pojem nacionalismus nemá jednoznačné vymezení i přesto, že se jej mnozí snažili 

vymezit různými definicemi. Mezi pravděpodobně nejznámější a nejužívanější definice 

nacionalismu můžeme řadit ty od Ernesta Gellnera, které užil v knize Národy a 

nacionalismus, a to že: ,,Nacionalismus je původně politický princip, který tvrdí, že 

politická a národní jednotka musí být shodné.‘‘ 1  

V tomto případě nelze opomenout ani práce Miroslava Hrocha, který se národy a 

nacionalismem dlouhodobě zabývá a jeho možné definice, resp. jeho vysvětlení této 

problematiky, se často užívají k popisu daného fenoménu. V prvé řadě by bylo vhodné 

zmínit Hrochovu myšlenku, že termín nacionalismus se hojně rozšířil až během 20. století, 

zejména po 2. světové válce. Do té doby bylo jeho užití prakticky zanedbatelné, a 

především nebylo zcela zřejmé, v jakém smyslu se o nacionalismu mluví (Hroch, 1999). 

Hroch současně výše uvedenou Gellnerovu tezi vyvrací, neboť pokud by 

nacionalismus měl opravdu fungovat podle Gellnerovi definice, pak by vlastně již neměl 

existovat, protože Gellner ji používal i pro popis období, kdy bylo politické i etnické 

jednoty dosaženo (Hroch, 1999). Hroch se v práci V národním zájmu explicitně 

nevyjadřuje k přesné definici pojmu nacionalismus, namísto toho se zaměřuje na dílčí 

problémy. Pokud bych ale měla uvést alespoň jednu větu Hrocha k nacionalismu, byla by 

to ta, že ,,(…)měl by jím nacionalismem být označován postoj, jenž nadřazuje vlastní 

národ, jeho vlastnosti a jeho zájmy nad zájmy všech ostatních národů.‘‘ 2 

Domnívám se, že pro mou práci však není zcela potřebné se upnout k jedné z definic 

nebo se například snažit o vytvoření vlastní definice. Je podstatnější zachytit souvislosti, 

historický vývoj a kontext tohoto pojmu. Cílem práce je zachytit vývoj nacionalismus 

jakožto intelektuálního povědomí, které se postupně rozvinulo v nacionalismus a 

etnickými a rasistickými prvky, až po nacionalismus současné doby, který někteří autoři 

komparují už spíše s civilizacionismem (Brubaker, 2017). 

Z výše uvedených důvodů proto považuji za nutné nejdříve nastínit historický vývoj, 

který vedl k počátku užívání pojmu nacionalismus. Je tedy nutné se nejprve vyjádřit 

k pojmu národ a až následně k nacionalismu.  

                                                 
1 Gellner, 1993 
2 Hroch, 1999 
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2.1 Národ a nacionalismus 

2.1.1 Národ 

V období 19. století lze hovořit spíše o národu, národní identitě, národnostních 

menšinách či nevládnoucích etnických skupinách. Tyto pojmy se pro 19. století a období 

normování moderních národů užívají ve větším měřítku a v souladu s Hrochovou tezí, že 

pojem nacionalismus nebyl do 20. století příliš rozšířen. Současně se pojem nacionalismus 

spojuje s pojmem národ, který má však jiné historické pozadí (Hroch 2009). Proto považuji 

za vhodné a důležité zmínit i určitý myšlenkový vývoj k charakteristice národa, neboť 

národy a nacionalismus jsou velmi úzce propojeny.  

Definice národa se od sebe více či méně liší, obdobně jako u nacionalismu tedy není 

snadné určit všeobecně uznávanou definici. Toto primárně vychází z rozličného chápání 

latinského natio. To nabylo napříč kontinentem jiného významu. Například v anglickém 

nation je chápáno obyvatelstvo, které žije pod jednou stejnou vládou a pod stejnými 

zákony. Alespoň podobně bylo vnímáno francouzské la nation, avšak ti k němu připojili 

ještě stejný jazyk. Naproti tomu německé pojetí spojovalo národ především s kulturou, 

jazykem a společnou minulostí (Hroch, 2009).  

Shodnout se na univerzální definici národa, aby platila všeobecně pro veškeré 

utvořené pospolitosti a společnosti, by bylo velice obtížné. Navíc s přihlédnutím k faktu, že 

většina těch, kteří se snažili národ definovat, k této snaze přikládala své subjektivní vjemy, 

jako například skutečnost, z jakých poměrů ten který vědec pocházel. ,,Ti z nich, kteří 

studovali národ v podmínkách od středověku existujícího národního státu, jako byla 

Francie či Anglie, považovali existenci pospolitosti označované jako nation za 

samozřejmost. Jiní přistupovali k předmětu svého zájmu v podmínkách zápasu o národní 

(…) existenci (…).‘‘ 3 Podle Hrocha (2009) získalo značný vliv odlišení na ,,Staatsnation‘‘ 

a ,,Kulturnation‘‘ podle toho, zda ta která společnost lidí tvořila státní celek nebo se 

odvolávala na jazyk a kulturu. 

20. století bylo pro vývoj studia národů a nacionalismu až přelomové. Po 

zkušenostech, které přinesla 2. světová válka a německý nacionalismus, se pohledy na 

národ a nacionalismus musely přeformulovat. Vědci se shodovali, že pokud se hovoří o 

národu, nehovoří se pouze o rasové a krevní sounáležitosti, o stejných etnických rysech 

nebo o tom, že národ by byl odvěkou kategorií. O národu se v těchto intencích dá hovořit, 

                                                 
3 Hroch, 2009 
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pokud jeho příslušníci uznají a uvědomují si svou pospolitost a sounáležitost, kterou 

považují za hodnotu (Hroch, 2009).  

Hroch (2009) ve své knize uvádí i definici britského sociologa A. Smithe, který 

národ charakterizoval ,,(…) jako soubor obyvatelstva, který sdílí historické území, společné 

mýty a historické vzpomínky, masovou kulturu a společnou ekonomii a společná zákonná 

práva a povinnosti závazná pro všechny jeho členy. Zároveň zevrubně analyzoval význam 

etnických kořenů pro formování moderního národa.‘‘4 V podobném (nikoliv stejném) 

duchu zpracoval sám Hroch (1999) svou charakteristiku národa, jejíž podstatou je spjatost 

národa s určitým souborem vztahů (jazykových, historických, politických, náboženských či 

územních), které ovšem nemusí být nutně všechny současně přítomné, tyto vztahy jsou 

zástupné a některé se mohou teprve vyvíjet. Důležitým aspektem pro národ však je, že 

vztahy a komunikace v mezích národa jsou intenzivnější nežli mimo národ. Dále pak, že 

pro silnější uvědomění společné sounáležitosti je důležitá společná minulost, tj. kolektivní 

paměť. Poslední ze tří nejdůležitějších charakteristik pro existenci národa, kterou Hroch 

(1999) uvádí je koncept vzájemné rovnosti všech příslušníků národa. To především 

z důvodu, že vzájemná rovnost nebyla v mezích feudální společnosti možná, proto je 

považována za hlavní z pilířů moderního národa.  

Jako další možnou charakteristiku, v rozmezí této práce, uvedu pokusy o chápání 

národa v tom smyslu, že je pouze výsledkem nacionalismu. K tomuto pojetí 

pravděpodobně nejvýznamněji přispěly práce Ernesta Gellnera, který své smýšlení o 

národu a nacionalismu vedl tímto směrem. Mezi první zastánce tohoto názoru lze dle 

Hrocha (2009) také řadit koncepci Karla W. Deutsche, amerického politologa. Ten národ 

charakterizoval v rámci určité komunikační schopnosti, resp. pospolitosti, která 

umožňovala intenzivnější a kvalitnější komunikaci v rámci této skupiny. Tuto 

komunikační schopnost Deutsche odůvodnil jako základ pro společnou národní kulturu a 

uvědomění, tedy nacionalismus, bez kterého by byla jakákoliv národní pospolitost 

nemožná.  

Definici národa ze sociologické perspektivy nabízí i Bauman (1996), který se 

připojuje k postoji, že národ je velmi těžké definovat tak, aby tuto definici přijal každý. 

Navíc dle něj je národ pouze imaginárním pojmem, který nelze, podobně jako stát, s něčím 

spojit. ,,Národ není ,,realita‘‘ tak, jako stát. (…) Národ je od začátku až do konce 

imaginární komunitou, jakožto entita existuje jen potud, pokud se jeho příslušníci  duševně 

                                                 
4 Hroch, 2009 
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a citově ,,identifikují‘‘ s kolektivem, s většinou jehož členů ani nikdy nepřijdou do fyzické 

blízkosti. Národ se stává duchovní realitou a jako takový je imaginární.‘‘ 5  

Je zřejmé, že zcela jednotnou charakteristiku národa nenajdeme, neboť i výše 

uvedené charakteristiky jsou pouhým drobným výtahem z toho, co bylo popsáno. Je však 

zřejmé, že národ a nacionalismus spolu souvisí, ať už v mezích chápání Gellnerovy či 

Hrochovy charakteristiky. Proto je žádoucí, abych podobným způsobem charakterizovala 

historický vývoj nacionalismus.  

2.1.2 Nacionalismus  

Nacionalismus je všeobecně chápán jako převážně silná ideologie, která vítězí nad 

jinými moderními ideologiemi. Dle Gellnera (1993) je však nutné se zaměřovat nejen na 

silné stránky nacionalismu, ale pro jeho pochopení je taktéž nutné se zaměřit i na jeho 

slabé stránky. I přesto, že nacionalismus a jeho prvotní úspěchy v rámci formování národů 

jsou předmětem nespočtu studií a stálých diskusí, existuje také druhá stránka věci, a to ta, 

že potencionálních nacionalismů, které se mohly taktéž projevit, je stále velký počet. 

,,Nacionalismus byl definován vskutku jako snažení o to, aby kultura a stát byly shodné, 

aby kultura byla obdařena svou vlastní politickou střechou, ale ne více než jednou 

střechou. Kultura, záludný to pojem, byl úmyslně ponechán nedefinovaný. Ale alespoň 

provizorně přijatým kritériem kultury by mohla být řeč, jako alespoň dostatečný, ne-li 

nezbytný její zkušební kámen.‘‘ 6 Pokud bychom však měli nacionalismus určit pouze 

podle řeči, vzniklo by z těch potencionálních nacionalismů, které se ještě neprojevily, 

neuvěřitelné množství. 

Je však nutné poznamenat, že nacionalismus je sice silná ideologie, avšak neplatí to 

pro všechny nacionalismy. Některé svého úspěchu nedosáhnou. Stejně tak není možné 

určit, jaké kultury dosáhnou té kýžené politické střechy a kterým se to naopak nepodaří. 

Tento nastíněný princip ukazuje, že slabost nacionalismu je taktéž na místě, neboť většina 

potencionálních nacionalismů musí buď selhat, nebo se ani nepokusí o to se prosadit. 

Mnohé kultury a kulturní společenství se tak nechávaly jen volně unášet ve věku 

nacionalismu a národních hnutí, kdy se ani nesnažily svou kulturu emancipovat a skončily 

tak následně pod střechou nějakého jiného státu (Gellner, 1993).  

Jak již bylo řečeno výše, s definicí pojmu nacionalismus to není nikterak lehké. Dle 

Ben-Israel (1992) je taktéž těžké nacionalismu připsat jednotnou definici, avšak 

v politologii existují některé proměnné, ke kterým se ideologie nacionalismu váže. 

                                                 
5 Bauman, 1996 
6 Gellner, 1993  
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Nacionalismus jako ideologie existuje i přesto, že není zcela zřejmé, jak jej definovat. Také 

uvádí, že někteří historikové zabývající se 20. stoletím o nacionalismu tvrdí, že není nijak 

politicky vyhraněný a že může sloužit jak fašismu, tak i komunismu. Ben-Israeli se ve své 

studii pokusil nacionalismus vyložit v souvislosti s jeho vznikem, působením a povahou 

v rámci politického konceptu, který se dle něj nejjasněji projevuje prostřednictvím 

historických procesů. Svou studii zaměřuje na vývoj nacionalismu z osvícenství a 

myšlenek Francouzské revoluce, přičemž říká, že: ,,Nacionalismus není (…) protiklad 

osvícenství a jeho univerzalistických principů, ale ve skutečnosti jednou z moderních 

ideologií, které přímo vyvěrají z osvícenského principu svrchovanosti lidu. Nacionalismus 

se ve své podstatě týká práv národa a jeho kolektivní entity (…).‘‘. 7  

V souvislosti s prací Ben-Israeliho (1992) tak lze k teorii nacionalismu vyslovit 

některé možné definice vyplývající z jeho textu. Nacionalismus lze popsat jako souhrn 

kolektivních mentálních postojů, které se utvářejí a vyjadřují skrze jednání, což souvisí 

s tím, že nacionalismus klade střídavě důraz buď na svrchovanost lidu, nebo na zajištění 

etnické kontinuity, což následně vede k rozmanitým národním hnutím. Toto dvojí rozlišení 

pak také způsobuje, že pokud se nacionalismus zaměřuje pouze na národní a etnické rysy, 

působí potom xenofobně. Avšak pokud se soustředí na duchovní přínos pro lid, jeví se 

humanisticky.  

Hroch ve své knize Národy nejsou dílem náhody nastiňuje názorový vývoj 

k problematice nacionalismu, kdy existuje několik variant, myšlenek a tezí. Pro příklad 

uvedu některé z nich, které utvoří rámcovou časovou osu. Snahu definovat nacionalismus 

evidujeme v největší míře po konci 2. světové války, avšak existují i dřívější pokusy. Na 

americké půdě se o politologickou charakteristiku nacionalismu pokusil v r. 1921 M. S. 

Handmann (1921), který odlišil čtyři typy nacionalismu. Prvním z nich na utlačovatelský 

nacionalismus spočívající v utiskování některých menšin a který lze aplikovat například na 

Čechoslováky v rámci Rakousko-Uherska. Druhým typem je nacionalismus iredentistický 

aplikovatelný například na Italy či Srby. Třetím typem je preventivní či obezřetný 

nacionalismus a čtvrtým typem pak nacionalismus prestižní.  

Později přidal jiné charakteristické odlišení americký historik Carlton. J. Hayes. Ve 

svém díle The Historical Evolution Of Modern Nationalism (1955) odlišil nacionalismus 

humanistický, jakobínský, tradicionalistický, a liberální a integrální, do kterého lze řadit 

fašismus a nacismus. Zároveň se zmínil i o ekonomických faktorech ovlivňujících 

                                                 
7 Ben-Israeli,1992 
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nacionalismus. Jeho dílo však bylo spíše konceptuálním rámcem, který však později 

rozvinul jiný americký politolog, Hans Kohn. Ten nacionalismus odlišil už pouze ve dvou 

rovinách. Prvním z nich určil nacionalismus liberální, resp. demokratický a pokrokový, 

který stavěl na základech myšlenek Velké francouzské revoluce, anglického liberalismus a 

celkově západních hodnot. Oproti tomu Kohn postavil nezápadní reakční nacionalismus, 

který definoval jako autoritářský a mytologický, stavějící na německé jazykové definici 

národa (Hroch, 2009).  

Rozdělení typologie nacionalismu na západní a východní utvořila koncepci, že 

západní typy národů stavěly na rovnoprávné společnosti občanů, na občanských právech, 

legislativě a svobodě. Politické hranice byly prakticky totožné s těmi etnickými. Oproti 

tomu východní typy stavěly na autoritativním pojetí vlády, na odmítání západních prvků, 

na překrucování historických faktů a na kolektivních právech a důsledném vymezení 

rasových a třídních diferencí. Toto západovýchodní oddělení však mělo své chyby, neboť 

nebylo možné jej stoprocentně aplikovat na geografické pojetí východu a západu.  

Později docházelo k různým obratům v chápání nacionalismu. Někteří se jej snažili 

definovat pouze jako stav mysli jako ,,vlastenecké‘‘ ztotožnění se se státem, národem či 

kmenem. Dle Gellnerových myšlenek také jako určité sociální či kulturní pouto nebo 

národnostní cítění, které pokud je porušováno, způsobuje pocity hněvu, nebo naopak, 

pokud porušováno není, způsobuje pocity uspokojení (Gellner, 1993). Další autoři se zase 

nacionalismus snažili definovat jakožto neutrální fenomén, bez jakýchkoliv negativních či 

pozitivních konotací.  

S postupem času se mezi vědci zřejmě nejvíce uchytilo dvojí odlišení nacionalismu 

na jeho pozitivní a negativní stránku. Co se týče pozitivních vlastností nacionalismu, 

převážně se uvádí to, že ve velké míře přispěl k budování jednotlivých národů a států, že 

přispívá k národní identifikaci. Současně existují i teze, že přispívá k upevňování 

pospolitosti občanů. Naproti tomu jeho negativní stránky spatřujeme v nenávisti, která je 

v nacionalismu skryta, v jeho kladení důrazu na odlišení my a oni, v jeho časté xenofobii, 

rasismu a expanzivním chování. Nacionalismus zřejmě nelze jednoznačně označit za 

vysloveně dobrý ani vysloveně špatný. Nacionalismus je schopen působit události, které se 

nesmí opakovat, ale stejně tak minimálně v minulosti přispěl k formování národů a 

upevnění národního vědomí jednotlivých pospolitostí. Například Arthur Schlesinger řekl: 

,,Historickou funkcí nacionalismu je buď osvobozovat, nebo zotročovat. Hugh Seton – 
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Watson ho zase popsal jako minci, která má na jedné straně tvář Garibaldiho a na druhé 

tvář velitele Osvětimi‘‘ 8 

Pokud se vrátím ještě k neutrálnímu užívání termínu nacionalismus, je poněkud 

snadné jej napadnout, neboť pod tento neutrální pojem lze řadit jak negativní aktéry 

nacionalismu, tak ty pozitivní. Dle Ben-Israel (2003) jsou někteří historikové toho názoru, 

že nacionalismus není signifikantně definovaný, proto se může sloučit s jakoukoliv 

politickou ideologií, jako je například fašismus či komunistický nacionalismus. 

V návaznosti na problémy s definicí termínu nacionalismus se mnozí autoři snažili 

vymyslet jiné termíny, které by nebylo tak těžké definovat a které by nebyly tak 

mnohoznačné. Setkáváme se tedy s návrhy jako je patriotismus, vlastenectví či národní 

identita. Ke snaze přispět s hledáním nového pojmu se připojili i někteří antropologové či 

sociologové, kteří přišli s termínem ,,loajalita‘‘, který lze charakterizovat jako vztah 

jedince k již existujícímu celku či entitě. Dle Hrocha (2009) má však i tento termín svá 

omezení.  

Konečně zmíním pojem ,,identita‘‘, který lze taktéž užít v uvedeném kontextu. 

Identita je tvárný pojem, kdy lze hovořit jednotlivě o národní, regionální či náboženské 

identitě, přičemž národní identitu spojujeme se společnými etnickými a teritoriálními 

prvky. Někteří autoři spojují termín identita s jeho schopností mobilizovat masy, pokud je 

to potřeba. Například E. J. Hobsbawm (2000) popisuje funkci národní identity především 

v souvislosti s vymezováním se vůči jiným národním identitám, které nepovažuje za sobě 

rovné.  V tom případě lze hovořit např. o národnostních menšinách žijících uvnitř států.     

Avšak i k pojmu národní identity se váží některé negativní argumenty, resp. ukázka 

jeho komplikací v rámci aplikace na studium národa a nacionalismu. ,,Jestliže je předností 

termínu národní identita jeho hodnotová neutralita a jeho kombinovatelnost s dalšími 

druhy identit (…), pak je jeho nevýhodou, že nevyjadřuje, nepostihuje moment aktivizace, 

který je s formováním národa spjat.‘‘ 9  

V tomto ohledu je však důležité zmínit a připomenout výše zmíněný fakt, že při 

hodnocení nacionalismu je nutné přihlédnout k původu hodnotícího autora. Je totiž 

příznačné, že mezi těmi autory, kteří obhajují především pozitivní stránku nacionalismu, 

můžeme spatřit především ty autory, kteří pochází právě z menších národů, které si během 

19./20. století prošly formování národů z velkých říší. Podobné postoje často 

                                                 
8 Ben Israeli, 2003 
9 Hroch, 2009 
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neshledáváme např. u angloamerických autorů, kteří si procesem formování národů 

neprošli.  

2.1.3 Nacionalismus jako intelektuální záležitost  

S výše nastíněným vývojem nacionalismu nelze opomenout jeho podobu, kterou na 

sebe vzal vlastně jako první, a to takovou, že během 18. a 19. století, v období 

osvícenských myšlenek a myšlenek Velké francouzské revoluce, byl nacionalismus 

považován za intelektuální záležitost. Byl to pokrokový a tvořivý faktor, jehož zástupci a 

reprezentanti patřili mezi elity národů, resp. teprve se formujících národů, které by se však 

bez přispění těchto intelektuálů formovaly těžko.  

,,Nacionalismus začal nikoliv jako kolektivní egotismus, nýbrž jako univerzálně 

osvobozující princip, princip nových představ nápravy světa. Jako organizační princip byl 

prospěšný sociálním, kulturním a individuálním potřebám lidí. Protože nacionalismus 

vyzvedával kulturní a etnický národ jako přirozený kolektiv pro výkon suverenity, mohl 

teoreticky získat širokou společenskou podporu. Věci nacionalismu nahrávaly na jedné 

straně tradice a instituce a na straně druhé novátorské demokratické myšlenky. (…) Když 

se nacionalismus objevil v Německu, kde ho podporovaly vládní, akademické a literární 

kruhy, upevnil národní vědomí vzdělaných tříd. Po celé Evropě roznášel nové přitažlivé 

poselství: Starobylé pospolitosti je třeba proměnit ve svobodné národy.‘‘ 10 

Považuji za velmi zajímavé, jakým způsobem se nacionalismus vyvíjel. Zřejmě těžko 

by intelektuály 19. století napadlo, že se z jejich národotvorných myšlenek může o 100 let 

později vyvinout jeden z největších a nejhrůznějších konfliktů, jehož hlavním 

myšlenkovým a ideologickým podkladem byl taktéž nacionalismus, avšak v jeho 

destruktivní a agresivní formě. Nejen na území střední Evropy nacionalismus s jeho 

intelektuálními kořeny potřeboval k jeho přeměně v ideologii a efektivní politický princip 

velké zjednodušení, opakování jednoduchých principů a konkretizaci. Stejně tak 

zdůraznění jednoduchých historických prvků, ať už se jednalo o náboženské nebo kulturní 

otázky nebo taktéž o konkretizaci národního nepřítele (typicky na tomto území např. 

Romové a Židé (Mudde, 2007)). K tomu je nutné využívat všechny prostředky, od médií 

veřejných projevů, písní atd. Poté je možné z nacionalismu vytvořit základní pilíř 

nacionalistických stran. Nacionalismus má potom takto schopnost velké adaptivity, což mu 

umožňuje, aby se z něj stal ideologický princip, kterému věří tisíce lidí (Breuilly, 1982). K 

                                                 
10 Ben Israeli, 2003 
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tomuto nastíněnému obratu ve vnímání a aplikování nacionalistické ideologie se dostanu 

v dalším bodu této práce. 

3  Nacionalismus ve střední Evropě 20. století  
20. století je plné zvratů, turbulentních událostí, dvou světových válek, studené 

války, zažilo extrémní ideologie jako německý nacismus nebo komunismus. Ne nadarmo 

se říká, že 20. století je nejdelší století za celou dobu. Všechny ty události, které se v něm 

odehrály a které jsou důležitými milníky, jsou důležitým mementem pro současnou 

generaci a generace následující. Nic z toho však nevzniklo samo od sebe, bez příčiny. Ani 

nacionalismus a jeho vývoj není výjimkou. Můžeme sledovat jeho postupný obrat z toho 

nacionalismu, který formoval národy a osvobozoval malé a utlačované etnické skupiny, 

k nacionalismu, který chtěl národy ničit na základě etnicity, rasy a pocitu nadřazenosti. 

Z tohoto nacionalismu zase sledujeme obrat, kdy se nacionalistické tendence utišily, resp. 

upozadily, aby se následně v 21. století zase objevily.  

V této části se budu snažit zohlednit vývoj, důvody a možné příčiny, které měly tyto 

zvraty na svědomí během 20. století.  

3.1 Vývoj nacionalismu ve 20. století: Od vrcholu nacionalismu přes 

pravicový nacionalismus po postkomunismus 

3.1.1 Vrcholná fáze nacionalismu 

Nacionalistické myšlení a národnostní otázka, spočívající v odlišení jednotlivých 

národů a jejich lidu od velkých mnohonárodních impérií a v prosazování vlastních 

politických a ekonomických zájmů těchto národů (Carr, 1945), byla v Evropě přítomna již 

od minulého století. Za pomyslný vrchol, kterého národnostní princip dosáhl, lze dle 

Hobsbawma (2000) považovat konec první světové války. Tomu neodporuje ani Hrochovo 

(1999) tvrzení, že národní hnutí dosahovaly své finální fáze C začátkem 20. století. Tento 

vrchol byl výsledkem událostí, které v Evropě nastaly. Těmi událostmi byla krize, která 

vedla k zhroucení mnohonárodních impérií střední a východní Evropy, kdy se projevila 

neschopnost v jednotlivých impériích akceptovat jak národní, tak mezinárodní potřeby. 

Jednou z dalších událostí, která ovlivnila běh dějin byla ruská bolševická revoluce 

(Hobsbawm, 2000).  

Po konci první světové války a po versailleské mírové dohodě byly pro Evropu 

stanoveny nové státní hranice, které měly být totožné s těmi národnostními a jazykovými. 

Toto bylo ale prakticky nemožné a neproveditelné. ,,Prostě to nefungovalo. Vzhledem 

k aktuálnímu rozložení národů bylo nevyhnutelné, že většina nových států, postavených na 
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troskách starých říší, byla dočista stejně mnohonárodní jako staré ,,žaláře národů‘‘, jež 

byly těmito státy nahrazeny. Názornými příklady jsou Československo, Rumunsko a 

Jugoslávie. (…) Hlavní změna spočívala v tom, že tyto státy nyní byly v průměru o dost 

menší a ,,utlačované národy‘‘ v jejich hranicích byly nyní označeny jako ,,utlačované 

menšiny‘‘. Logickým důsledkem pokusu vytvořit kontinent úhledně rozdělený na soudržné 

teritoriální státy, z nichž každý je obydlený svébytnou, etnicky a jazykově homogenní 

populací, bylo hromadné vyhánění nebo likvidace menšin. Takový byl a je vražedný princip 

reductio ad absudrudm nacionalismu v jeho teritoriální podobě, třebaže tato skutečnost se 

v plné míře projevila teprve ve čtyřicátých letech tohoto století (20. století – pozn. 

autora).‘‘ 11   

V nově zformovaných národech se objevil podobný problém, který tyto nově 

zformované národy řešily, když se osvobozovaly z područí velkých impérií. Menšiny žijící 

na území těchto národů začaly prosazovat své separatistické myšlenky. Jejich silou byla 

zášť proti dobyvatelům, vládcům a vykořisťovatelům, nebo případně těm, kteří je 

zastupovali. Tito byli snadno identifikovatelní podle jiné barvy pleti, jiného způsobu 

oblékání nebo jiných zvyků (Hobsbawm, 2000).  

Nacionalismus v Evropě byl postupně zbaven svého osvobozujícího principu, neboť 

osvobozovací fáze a nutnost sjednocení byla již převážně u většiny národů dokončena, jak 

je již zmíněno výše. Po konci první světové války se směřování nacionalismu odvrátilo od 

původní liberalizační myšlenky, kterou sledovalo do začátku války a začalo sledovat 

expanzivní myšlenku zaměřenou proti jednotlivým národním státům. Toto je velmi 

významná změna, která svým způsobem trvá až do současnosti. 

3.1.2 Pravicový nacionalismus, etnické čistky a rasismus 

Tím se dostáváme k dalšímu bodu vývoje nacionalismu na území střední Evropy. 

V meziválečném období v Evropě dominoval nacionalismus etablovaných národních států 

a jejich iredentistických hnutí (Hobsbawm, 2000). To byla ideální chvíle pro nástup 

pravicových a fašistických hnutí, která se však zpočátku zaměřovala na nenápadnou 

mobilizaci mas a propagandu, zaměřenou proti hrozbě sociální bolševické revoluce. Tato 

nacionalistická propaganda byla účinná, a ještě účinnější byla, pokud nacionalisté sváděli 

všechny chyb, utrpení a nezdary na vnější nepřátele nebo případně na vnitřní zrádce.  

Dle Hobsbawma (2000) by bylo chybné připisovat úspěchy pravicového 

nacionalismu a fašismu pouze zoufalství, avšak je nutno uvést, že frustrace a vztek lidí 

                                                 
11 Hobsbawm, 2000 
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během velké hospodářské krize byli příznačné, a i kvůli tomu vstoupil tak velký počet lidí 

do nacistické strany. Ekonomická krize 30. let 20. století probudila všeobecně ve 

společnosti pocit, že krizí je vinen kapitalismus a demokratický systém a že to jsou 

důvody, proč miliony lidí po světě strádají a trpí nedostatkem. Ekonomická krize tak byla 

jedním z hlavních důvodů pro úspěch fašistických a nacionalistických tendencí. Stejně tak 

i po konci druhé světové války byla frustrace a vztek lidí jedním z faktorů, proč se 

nacionalistický trend neutišil. Miliony Němců byly vyhnáni z různých koutů Evropy, často 

velmi brutálně, přičemž oni svou situaci chápali jako až příliš velký trest oproti tomu, co 

spáchalo nacistické Německo. Militantní nacionalismus byl tedy pro mnohé tím, co 

nahradilo pocit zklamání ze selhání a neschopnosti jiných politických principů naplnit a 

utěšit naděje lidí.  

V této části historie nacionalismu hraje jednu z hlavních rolí etnicita. ,,Etnicita je 

většinou vnímána nikoliv jako samotný důvod vypuknutí konfliktu, ale spíše jako 

instrument, podle kterého dochází k formování jednotlivých stran ve sporu, jehož 

předmětem je obvykle jiné téma.‘‘ 12 Etnicita v tomto případě hraje podobnou roli jako 

národ, který Hroch definoval jako unifikační prvek, který zůstává i v případě, že všechny 

jiné spojující prvky selhaly. V této části se však nebudu zabývat kompletní definicí 

etnicity, neboť to samotné by vydalo na jednu práci. Uvedu jen některé souvislosti vhodné 

pro tento text.  

Etnicita byla jedním z faktorů, který ovlivnil strukturalizaci Evropy po druhé světové 

válce. Státy jako bývalé Československo, Polsko či Maďarsko mají v dnešní době již 

minimální etnickou různorodost, a to především kvůli událostem způsobených během 

druhé světové války nebo těsně po ní. V souvislosti s nacionalismem tyto (a jiné) státy byly 

postihnuty etnickými čistkami, genocidou nebo odsuny národních menšin. Právě etnické 

čistky, genocida nebo odsuny menšin jsou doklady toho, jak je nebezpečné a zároveň 

velmi účinné manipulovat s nacionalistickými a etnickými postoji. Dle Vaďury (2007) je 

právě schopnost některých vůdců a politiků manipulovat s historickými fakty a schopnost 

manipulovat s davem a jeho myšlením tím faktorem, který následně může vést 

k ozbrojenému konfliktu. ,,Nacionalismus a etnicky vyhraněný postoj je dobře prodejnou 

ideologií, která umožňuje jejím hlasatelům snadno proniknout k moci. Ještě kvalitnější 

službu může ,,etnická karta‘‘ poskytnout při snaze o udržení v křesle – veškeré nepřátele je 

                                                 
12 Šmíd, Vaďura, 2007 
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možno obvinit z ,,nevlasteneckého smýšlení‘‘ a ze ,,snahy podkopat jednotu a odhodlání 

národa‘‘ v jeho boji.‘‘ 13 

Nacionalismus druhou světovou válkou nekončí. Po druhé světové válce se o něm 

začíná více mluvit, více se začíná politicky zohledňovat. 60. léta 20. století jsou 

považována za počátek epochy ethnic revival, kdy toto vedlo k vstřícnějšímu pohlížení na 

etnické menšiny a k stanovení některých mezinárodních úmluv pro garantování základních 

práv etnických minorit (např. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin Evropské 

rady nebo Charta pro menšinové a regionální jazyky) nebo ke vzniku řady nevládních 

organizací sdružujících etnické minority Evropy (Šatava, 2005).  

3.1.3 Nacionalismus v postkomunistickém prostoru 

Nacionalismus se vztahuje taktéž k dlouhé éře sovětské nadvlády. Na územích jako 

střední Evropa, která byla pod komunistickou nadvládou byla situace poněkud odlišná 

např. od západu. Nacionalismus se na tomto území považoval za buržoazní přežitek a 

řešením národnostní otázky měla být plná emancipace všech etnik. Nejen v rámci střední 

Evropy s tím souvisí separatistický nacionalismus let 1988 – 1992. Zde je nutno dodat, že 

Evropa se po konci druhé světové války oddělila na východní a západní část a střední 

Evropa jako kdyby zmizela, resp. se spíše stala předsunutou linií východu, a tak zůstala po 

celou dobu komunistické nadvlády (Hlavičková, Maslowski, 2005). S rozpadem 

Sovětského svazu v posledním desetiletí 20. století se Evropa opět setkává s národními 

otázkami a s tím souvisejícími separatistickými tendencemi jednotlivých států (Hobsbawm, 

2000). V 90. letech se Evropa stala v souvislosti s rozpadem Sovětského svazu a 

Jugoslávie svědkem řady tragických událostí, které se odehrály pod rouškou národního 

osvobození na základě etnického principu.  

 S tím taktéž souvisí odlišné vnímání etno-náboženských a ekonomických požadavků 

jednotlivých států, které se liší ve státech s muslimským náboženství, v katolických státech 

jako je Polsko nebo potom ve státech se smíšených náboženským zázemím jako bylo např. 

Československo nebo Maďarsko. Tlak požadavků je následně spojen s určitou potřebou 

dělat kompromisy mezi náboženskými, ekonomickými a demokratickými požadavky.Toto 

je v určité míře nutné činit, ale jeden aspekt by neměl převládat nad druhým. Upuštění od 

těchto demokratických zásad by mělo za následek návrat k útlaku (Armstrong, 1992). Dle 

Hobsbawma mají výbušné události let 1988 – 1992 kořeny v letech 1918 – 1921, protože 

zrcadlí důsledky událostí z Versailles a Brest-Litevska (Hobsbawm, 2000). 

                                                 
13 Šmíd, Vaďura, 2007 
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Je však nutné zmínit, že národní otázky vzniklé po pádu Sovětského svazu měly 

poněkud jinou charakteristiku, než národní otázky vzniklé po pádu Habsburské říše či 

carského Ruska. Sovětský svaz se nerozpadnul kvůli národnostním výbojům jednotlivých 

států. Rozpadnul se svou vlastní vinou, prakticky svým vlastním rozhodnutím, že již 

nebude vojensky zasahovat ve svých satelitních státech, že se nebude angažovat v jejich 

vládě a že se nebude snažit o reformu Sovětského svazu. Názory některých akademiků, že 

se Sovětský svaz rozpadne v návaznosti na výboje jednotlivých národů se nepotvrdil. 

Hlavní roli v rozpadu hrála ekonomická krize a neschopnost Sovětského svazu zajistit pro 

lid dobrou životní úroveň, která postupně podkopávala důvěru lidu ve schopnosti svazu. 

Tím se projevila krize politické legitimity. Nastalé změny v národnostním uspořádáním 

tedy považujeme za důsledek rozpadu Sovětského svazu, nikoliv za jeho příčinu. V tomto 

ohledu byly tedy národní otázky konce 20. století odlišné od těch původních národních, 

resp. národotvorných otázek.  

S dezintegrací následující po rozpadu Sovětského svazu souvisí důležitý faktor, který 

se v rámci postkomunistických zemí objevoval. V těchto zemích se lidé většinou naučili žít 

tak, jak jim to komunistický režim dovolil. Poté, co se svaz rozpadl, bylo nutné najít 

nějaký integrující prvek, který dříve zastával právě komunistický režim. Tímto prvkem se 

dle slov Hrocha stali v postkomunistických společnostech nacionalismus a etnická 

příslušnost. Ty především následně sloužili k tomu, aby bylo snadné vymezit, kde patří 

mezi MY a kdo patří mezi ONI. Neboť v rámci režimu bylo jasné, že oni je komunistický 

režim, který bylo možné vinit ze všech negativních stránek života. Stejně tak, jako bylo 

nutné po rozpadu velkých říší najít nějaký prvek, který by nahradil osobu monarchy, jež 

sloužil k identifikaci národa, bylo po pádu komunistického režimu nutné najít jiný prvek, 

který bude možné vinit ze všech nesnází. Tím prvkem se stali cizinci, migranti, obecně ti 

druzí, kteří se neidentifikovali s národem a byli nějak odlišní, ať už řečí, vzhledem nebo 

náboženstvím. Podobně by se dalo konstatovat, že v současnosti je mnoha 

nacionalistickými a populistickými hnutími za tento zdroj všech nesnází považována 

Evropská unie.  

Hledání nepřítele však nesouvisí pouze s postkomunistickými státy, ale je to 

všeobecný fenomén. Není důležité tohoto nepřítele více specifikovat, postačí říct, že je 

prostě jiný. Je to cizí prvek, který se od MY liší takovým způsobem, že se stává 

nebezpečným. Za tento cizí prvek lze považovat prakticky cokoliv, resp. kohokoliv. Může 

se jednat o nepřítele z minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Může se jednat i čistě o prvek 

imaginární. Je možné si nepřítele vymyslet, i když námětů na to, kdo takovým nepřítelem 
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může být, je nespočet. ,,Jsou všude kolem nás, vidíme je v našich městech, kde jsou 

nebezpečím pro veřejnost a nositeli špatnosti, všudypřítomnými a stojícími mimo náš dosah 

a kontrolu, jež nás stíhají nenávistí a kují proti nám pikle. V méně šťastných zemích jsou a 

vždy byli našimi sousedy, ale samotné ,,spolužití‘‘ s nimi nyní rozbíjí výlučné jistoty, jež 

s sebou nese sounáležitost s naším národem a naší zemí.‘‘ 14  

3.2 Když se snoubí nacionalismus s populismem 

Nacionalismus se v tomto smyslu nevyznačuje žádnými velkými specifiky, je velmi 

neurčitý, nemá pevné programové zakotvení. Politické strany nebo hnutí, zaměřující se na 

národní zájmy a propagující nacionalistické tendence, povětšinou nemají žádné pevné 

body, které by je vedly. Jejich náplň a program je tedy velmi flexibilní, mohou jej tvořit 

v návaznosti na konkrétní situace. To je významná výhoda těchto stran, která jim 

umožňuje získat všeobecnou podporu společnosti, ve které působí. S tím souvisí 

skutečnost, že nacionalismus má schopnost mobilizovat. Schopnost mobilizovat masy lidí, 

kteří tuto politiku nacionalismu podporují. A právě tato nejednoznačnost je jeho výhodou.  

Tímto se dostávám k části, která již souvisí s populismem. Neboť výše uvedené 

faktory jsou částečně hybnou silou populismu. Nacionalistické strany a jejich přelétavost, 

vymezování se proti nepřátelům, které však nelze specifikovat více než tak, že jsou jiní, 

domnělá obrana národní identity a naší země, schopnost mobilizovat masy, a především 

hovořit za masy a další faktory, jsou tím, co přesně potřebuje populismus.  

Nacionálně-populistické strany se díky těmto vlastnostem (a mnoha dalším) 

v současné době stávají bez problémů součástí vlád v Evropě i jinde a co je hlavní, jejich 

oblíbenost u voličů neustále stoupá. Pro příklad stačí uvést např. Viktora Orbána 

v Maďarsku, PiS v Polsku, Svobodnou stranu Rakouska, nelze opomenout ani českou SPD 

Tomia Okamury nebo prezidenta Jaira Bolsonara v Brazílii (Martinelli, 2018). A to je 

pouze zlomek. Stran a hnutí se stejným smýšlením neustále přibývá a jejich voličská 

základna nijak významně neubývá. Zdá se to skoro až nepochopitelné, že po tom všem, 

čeho byla historie svědkem, je ještě možné, aby tyto strany sílily.  

3.2.1 Pilíř populismu 

Populismus je podobně nejednotný a podobně těžce definovatelný jako 

nacionalismus. V principu svého myšlení jsou si však tyto dva politické principy podobné. 

Nacionalismus může být a byl platnou součástí populismu díky tomu, jaký klade důraz na 

suverenitu, jednotu a nezávislost lidí žijících na konkrétním území. Stejně tak 

                                                 
14 Hobsbawm, 2000 
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v prosazování národního zájmu, v obraně kultury a politické a národní jednoty. 

Nacionalismus i populismus jsou schopné vítězit nejen např. na regionální úrovni, ale jsou 

schopni mobilizovat masy. Populismus využívá toho, že nacionalismus klade silný důraz 

na národní suverenitu, pro což legitimizuje nenávist vůči cizincům a často až agresivní 

expanzivnost.  

,,Spojení populismu s nacionalismem může být vysvětleno tou skutečností, že 

ideologické jádro populismus je tak nejasné a neurčité, slabé a silné zároveň, že umožňuje 

populistické rétorice, aby byla spojována s řadou dalších, propracovanějších, silnějších 

ideologií, jako je například nacionalismus nebo levicový radikalismus, které populismu 

přidávají specifičtější obsah.‘‘ 15 Jinými slovy lze říct, že populismus potřebuje několik 

pilířů, na kterých bude stavět. Tyto pilíře si pak následně politická hnutí a strany určují dle 

své orientace a potřeb. Odlišení pravicového a levicového populismu nestojí ani tak na 

ekonomických přístupech, jako spíš na tom, jak která strana či hnutí definuje lid a následně 

na tom, kdo má do tohoto lidu patřit a kdo z něj naopak má být vyloučen. V neposlední 

řadě záleží, zda je jako nepřítel definována elita (obecně nebo více specificky) nebo právě 

nějaká etnická menšina, popř. migranti, cizinci atd.  

Spojení populismu právě s nacionalismem není v historické perspektivě nic nového. 

Nacionalismu formoval a utvářel dějiny posledních 200 let, a tak je jeho spojení 

s populismem prakticky přirozené. Tyto dvě ideologie těží mimo jiné ze silného emočního 

naléhání. Šíření nacionalistické ideologie ve spojení s tou populistickou je díky 

emocionálnímu zabarvení poměrně jednoduché a hlavně úspěšné. Toto spojení je však 

velmi riskantní pro osud liberální demokracie.  

3.2.2 Krátce k úspěchu nacionalistického populismu a k jeho dalším 

podobám 

Úspěch vlivu nacionalismu na populistickou rétoriku má několik důvod. Mezi 

nejčastější z nich, které jsou tomu připisovány se řadí následující faktory. Jako první uvedu 

krizi tradičních politických stran, které nejsou v posledních desetiletích schopné si udržet 

svou legitimitu a efektivnost. Oproti novým stranám a hnutím mají problém jakkoliv 

zaujmout voliče a mobilizovat je k účasti ve volbách. Voliči přechází od tradičních stran 

k novým hnutím, které se chlubí svou perspektivou a na první pohled jednoduššími cíli. 

Voliče příliš nezajímají historická fakta nebo tradice strany, raději se přikloní k těm, které 

jsou schopny reflektovat současnou situaci. S tím taktéž souvisí nedůvěra voličů vůči 

                                                 
15 Martinelli, 2018 
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velkým ideologiím jako byl komunismus nebo nacismus, protože obě ideologie zásadně 

neuspěly. Stejně tak nevěří sociální demokracii, protože nebyla schopna vyřešit sociální 

nerovnosti ve společnosti. Nevěří ani pravici, která nedokázala zajistit prosperitu. 

V neposlední řadě s tím taktéž souvisí nástup globalizace a rozšíření moderních 

technologií. Před domnělou škodlivostí globalizace chtějí lidé (a stejně tak nacionalistické 

strany) bránit národní zájmy a národní suverenitu. Nové technologie do společnosti přináší 

další sociální nerovnost, proti které nacionalisté taktéž bojují.  

Druhým důvodem, který vedl k dnešní krizi je vývoj po pádu komunismu. Ten vedl 

k znovuobnovení nacionalistických tendencí, které byly po dobu trvání komunistické 

nadvlády potlačovány. Důvodem znovuoživení byl fakt, že tam, kde upadne nebo se 

zhroutí společnost, ještě existuje národ, který se zdá být poslední jistotou. Tím pak dochází 

k oživení národních, etnických a náboženských tendencí. Po pádu Sovětského svazu tak 

měla nově uskupená nacionalistická hnutí příležitost se prosadit, k čemuž bohatě využívala 

populistické rétoriky.  

Třetím důvodem je finanční krize, která taktéž uvrhla globalizaci do špatného světla. 

Přinesla strach a nenávist vůči migrantům a cizincům, kteří jsou považováni za hrozbu, jež 

domácím obyvatelům bere práci a pracovní příležitosti. Čtvrtý faktor taktéž souvisí 

s globalizací, konkrétně s rozvojem moderních technologií, které nejen že ještě více 

prohloubily sociální nerovnost mezi lidmi, ale taktéž daly vzniknout nový médiím, 

sociálním sítím a marketingovým strategiím, které všechny výše uvedené faktory 

zdůrazňují, zneužívají a využívají tak, jak je to pro ně potřebné.  

Nacionalismus, nebo nacionalistický populismus, ale nezůstává jen u podoby 

upřednostňování národních zájmů aj., jak je popsáno výše. Dle Brubakera (2017) lze taktéž 

hovořit o civilizacionismu, což lze považovat za alternativu nebo nové pojetí nacionalismu. 

Civilizacionismus funguje jako alternativní princip vize a rozdělení světa, ale nenahrazuje 

nacionalismus; kombinuje se s nacionalismem.  

Civilizacionismus se od nacionalismu také liší svým důrazem na náboženské a 

civilizační prvky. Ve smyslu hledání rozdílu mezi my a oni se zde jedná nejen o oni jako o 

ty druhé, ty jiné, mezi které patří tzv. internal i external outsiders (tedy ti, kteří žijí na 

stejném území jako my, ale z nějakého důvodu nejsou přijímáni jako my a těmi, kdo nežijí 

na stejném území a ani tam nejsou vítáni). Toto vykonstruované my a oni bylo v rámci 

civilizacionismu vytvořeno v souvislosti s civilizační hrozbou islámského náboženství. 

S tím se taktéž zvedla vlna obhajující křesťanství a křesťanskou identitu Evropy, 

domnělého bránění křesťanských hodnot a odporu k právům specifických menšin (např. 
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homosexuálů) a obecných liberálních zásad. Křesťanství tak není pojímáno jako 

náboženství, ale jako civilizační identita chápaná v protikladné opozici vůči islámu. Více 

než otázka víry je to otázka sounáležitosti s křesťanstvím, způsobu, jak odlišit my a oni. 

Současně je sekularismus přijímán jako způsob minimalizace viditelnosti islámu ve veřejné 

sféře. Výše uvedené skutečnosti naznačují, že se na evropském kontinentu objevují snahy 

nalézt jakési jádro evropanství, které je však velmi nejasné (Brubaker, 2017).  

V následující části této práce se dostávám k samotnému fenoménu populismu, který 

má, jak je již zmíněno výše, s nacionalismem některé podobné prvky a využívá jej jako 

jeden ze svých pilířů. Nejprve však bude nutné uvést, jak vlastně populismus vzniknul, jak 

se vyvíjel, jaké byly hlavními faktory pro jeho úspěch aj. Bylo by mylné se domnívat, že 

populismus je pouze fenoménem současnosti, i přesto, že se to tak může zdát. Má však  

kořeny jen o něco málo později než nacionalismus (v jeho osvícenské podobě).  

4  O populismu obecně  
Populismus je v dnešní době fenoménem. Své kořeny zapustil ve Spojených státech, 

v Jižní Americe, v Evropě. V zemích s pevnou demokratickou strukturou, v zemích 

bývalého Sovětského svazu, v zemích chudých i bohatých. Zdá se, že populismu s jeho 

lídry a hnutími se nedokáže ubránit žádná země bez ohledu na její minulost či přítomnost. 

Termín populismus se začal významně používat ve 20. a ještě významněji v 21. století 

především pro popsání antielitistického a antiestablishmentového chování a tendencí 

politických stran či hnutí, od pravice přes střed k levici a to vše skrz světové kontinenty. 

(Martinelli, 2016).  

Shrneme-li současnou situaci do několika vět, uvidíme, že populismus tvoří součást 

politické kultury prakticky ve všech evropských či amerických zemích. Spojené státy mají 

v současné chvíli ve své nejvyšší funkci podnikatele Donalda Trumpa, jehož prezidentská 

kampaň i jeho prozatím třetí rok ve funkci vykazují učebnicové prvky populistické 

politiky. Státy latinské Ameriky se potýkají s populistickými vůdci již dlouho a patří mezi 

země s nejtrvalejší a nejrozšířenější populistickou tradicí vůbec. To je především kvůli 

významným socioekonomickým rozdílům mezi tamními lidmi a současně v závislosti na 

poměrně dlouhou demokratickou tradici, která umožňuje rozčileným a zklamaným 

občanům ve volbách vyjádřit své postoje a díky možnosti volit tak zamezit rozšiřování 

oligarchie a korupce, které jsou v zemích latinské Ameriky jedním z největších problémů. 

(Mudde, Kaltwasser, 2017). Pro příklad stačí uvést bývalého venezuelského prezidenta 

Hugo Cháveze nebo bolivijského prezidenta Evo Morálese.  
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Evropské státy oplývají pestrou škálou populistických hnutí a populistických lídrů, 

kteří již několik desetiletí tvoří součást evropské politické scény, jednotlivých vlád a 

postupem času se čím dál více dostávají k vlivu a k moci. Jednotlivé státy Evropy a jejich 

populistická tradice se často typologicky liší, čemuž se podrobněji věnuje jedna 

z následujících kapitol. Pro příklad a lepší vhled do situace na evropském kontinentu lze 

uvést následující.  

Evropské státy a Evropa celkově jsou protkané populistickými stranami, přičemž 

v některých zemích mají větší podporu a v jiných zemích zase menší. V pohledu na Evropu 

od západu narazíme na francouzské Národní sdružení (Rassemblement national), 

původním názvem Národní fronta, které zastává nacionalistické a euroskeptické názory. 

Ve volbách roku 2015 získalo téměř 30% hlasů (Mudde, Kaltwasser, 2017), a jeho 

předsedkyně a dcera zakladatele, Marine Le Penová, byla v prezidentských volbách 

významnou kandidátkou, která se nakonec dostala i do druhého kola voleb, ve kterém 

následně vyhrál stávající francouzský prezident Emanuel Macron. 

V Dánsku figuruje Dánská lidová strana, která zastává nacionalismus, 

euroskepticismus a významným prvkem v jejich politice je odpor proti imigraci. Tato 

strana ve volbách v roce 2015 získala 21% hlasů (oproti 12% hlasů z voleb roku 2011). 

Významným politickým činitelem Švýcarska je Švýcarská lidová strana, která 

v posledních parlamentních volbách, v roce 2015, vyhrála volby s necelými 30% hlasů a 

která svou kampaň zaměřila právě na obavy z imigrace.  

Ze severní části kontinentu lze vyjmenovat Stranu pro svobodu v čele Geertem 

Wildersem, která svou politiku také zaměřuje na kritiku imigrace a islamizace. Dále 

například norská Pokroková strana tvoří součást politického života v Norsku. Strana 

nezávislosti spojeného království (UKIP) se svým bývalým předsedou Nigelem Faragem 

se značnou měrou podíleli na kampani pro vystoupení Velké Británie z Evropské unie.  

Polský populismus je kapitolou sám o sobě, proto jej nyní nebudu v tomto přehledu 

zmiňovat. Volbám v České republice již od roku 2013 dominuje hnutí ANO Andreje 

Babiše a je neustále na vzestupu. V tomto případě se také nebudu pokoušet o shrnutí do 

několika vět.  

V jižní části Evropy populismus v posledních letech také jen kvete a řecká SYRIZA, 

neboli Koalice radikální levice, je toho jen důkazem. Poprvé zaznamenala lepší výsledky 

v parlamentních volbách v roce 2012 a od té doby jen stoupá. Od ledna roku 2015 tvoří 

jednu z nejsilnějších politických stran Řecka.  Italské Hnutí pěti hvězd, zakladatele 
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Beppeho Grilla, je se svými anti-establishmentovými postoji významným hnutím na italské 

scéně. Španělská strana Podemos tvoří též pevnou součást španělské politiky.  

Z výše uvedeného lze poznamenat, že populismus si nevybírá například jen země 

z bloku bývalého Sovětského svazu či země s pohnutou minulostí jako např. Polsko nebo 

Německo, které jsem však výše nejmenovala. Různá populistická uskupení jsou přítomna 

takřka v každém státě. Jednotlivé konkrétní faktory určují, zda budou mít populisté větší či 

menší ohlasy.  

Z výše uvedeného je patrné, že populismus je samozřejmě problémem a fenoménem 

dnešní doby, tedy 21. století. Mohlo by se také zdát, že se tato problematika týká pouze 

současnosti, což zdaleka není pravda. Jeden z faktorů pro výběr tématu populismus a 

nacionalismu ve střední Evropě 20. století byl ten, že mnoho lidí a mnoho médií o 

populismu hovoří jako o výsostně současné problematice, která se jako by vynořila 

začátkem 21. století, bez jakékoliv minulosti či historických souvislostí. Ráda bych touto 

prací a touto částí práce uvedla, s přihlédnutím na rozsah této práce, již zmíněné historické 

konotace, které kořeny populismus směřují nejen do 20. století, ale ještě hlouběji do 

minulosti.  

Chtěla bych uvést do souvislostí události doby minulé, které popohnaly a pomohly 

vzniku populismu, dále pak jak se tento fenomén vyvíjel na území střední Evropy a 

současně poukázat na mnohé podobnosti a tolik omílané opakování historie.  

5  Předběžné vymezení populismu 
Podobně jako u jiných termínů, které mají co do činění s politikou či chováním 

politických aktérů, lidu, mas nebo jiných subjektů, není zcela jednoduché určitý jev 

definovat. Respektive problém by nebyl s definováním, ale s vymezením jedné, 

všezahrnující definice, která by byla všeobecně rozšířena a uznávána. Toto může být 

z toho důvodu, že populismus je závislý jak na chování jednotlivých aktérů, tak na daném 

politickém standardu v jednotlivých zemích. A jak je obecně známo, žádný člověk není 

stejný, každý má jinou osobnost, jiný způsob vystupování a jiné cíle. Stejně tak každá 

země má svá specifika. Nelze tedy říct, že by všichni populisté jednali v souladu s jednou 

jedinou ideologií nebo že by sledovali jeden a ten samý cíl. Každý politik, který je, právem 

či neprávem, označován za populistu, je tak označován z různých důvodů.  

Např. Donald Trump sleduje jiné cíle než Tomio Okamura, abych uvedla aktéra 

z české politické scény. Někteří politici jednají tímto stylem, tedy populisticky, naprosto 

záměrně a účelně, jiní, kteří ani nemusí být označováni za populisty, tak mohou jednat jen 
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v některých situacích. Nebo tak mohou jednat záměrně, ale vzhledem k tomu, že nejsou 

považováni za populisty, jim podobné chování projde a většinou jim ještě přidá na 

popularitě.Prakticky o každém politikovi, nebo například o každém politickém kandidátovi 

na určité veřejné funkce, lze více či méně tvrdit, že jeho jednání či vystupování má 

populistické rysy. A přitom se může jednat o osobu, která zastává liberálně demokratické 

zásady a ctí všechna morální pravidla.  

Nelze jednoduše určit jednu definici populismu, která by byla tou nejvhodnější. 

Těchto definic a charakteristik bylo napsáno mnoho a dalo by se poznamenat, že většina 

z nich je velmi výstižná, ale vždy bychom mohli nalézt jinou, která by se zdála ještě 

výstižnější. Je také nutné reflektovat, na jaký typ či region chceme definici aplikovat. 

Rozdíl je samozřejmě v definici populismu, který je typický pro střední Evropu a tím, který 

je typický pro latinskou Ameriku.  

Uvedu několik možných variant, které použili a prosadili více či méně prominentní 

akademikové zabývající se fenoménem populismu. Např. Taguieff (1995) o populismu 

tvrdí, že nemá vysloveně specifický ideologický charakter a že se jedná spíše o rétorický 

styl, resp. o snahu, která se pomocí populistické rétoriky snaží emocionálně spojit 

s masami, s lidem. Toto je následně využitelné ve spojení s jinými, specifičtějšími 

ideologiemi. Jedná se tedy pouze o typ sociální a politické mobilizace, což znamená, že 

termín populismus uvádí pouze rámcový obraz politických činů.  

Podobně populismus definuje také Cas Mudde (2007), který populismus považuje za 

styl poltického myšlení se slabým jádrem, které má však své silné stránky v primárním 

konfliktu mezi lidem a elitou, ať už se jedná vnitřní spory, odlišné zájmy, jiné identity atd. 

Toto je zahrnuto do vize, že proti sobě stojí dvě homogenní skupiny, které prosazují právo 

většiny proti menšině, opozici mezi morálním a čistým my a zkorumpovaným a falešným 

oni. Populisté jsou však nejednotní v tom, kdo má být zahrnut do my a kdo naopak má být 

mezi oni. Tato plasticita populismu je taktéž vlastně silná v tom, že jej lze kombinovat se 

silnějšími a specifičtějšími ideologiemi, jako je právě třeba nacionalismus. Spojení 

populismu s těmito velkými ideologiemi z něj dělá velmi užitečný nástroj k prosazování 

těchto ideologií.  

Pokud bychom se snažili najít na populismu i světlé stránky, mohli bychom zmínit 

klasické klišé, že všechno zlé je pro něco dobré. Myslím to tak, že populistické strany, 

hnutí a jejich lídři nevznikají a neprosazují se jen tak náhodou. Jejich prosazení jim 

umožňují jen určité specifické podmínky, ve kterých mohou fungovat a ve kterých mohou 

být úspěšní. Populismus kvete v období krizí. Ať už se jedná o krizi ekonomickou, sociální 
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či politickou. Populisté mají schopnost pojmenovat obavy lidí a těžit z toho. Pro liberálně 

demokratické režimy by tento populistický rozkvět tak měl být znamením, že jejich vláda 

není bezchybná a že je nutné se zaměřit na problémy, které populisté využívají ve svůj 

prospěch. 

Během let krize populisté vystoupí na scénu a vystrašenému, nervóznímu lidu 

jednoduše řeknou, že kde se skrývá jádro problému a jak jej vyřešit. Současná vláda a 

současní političtí představitelé tento problém nejen že neuměli vyřešit, ale velmi 

pravděpodobně byli i jeho strůjci. V zemi vládne systém, který obyčejné lidi potápí. A 

populisté přijdou, tento problém pojmenují a vysloví naprosto jednoduché řešení. A na to 

lid slyší. Ne každý má totiž tu vůli, chuť či nervy ještě přemýšlet nad tím, zda je navržené 

řešení logické, zda je uskutečnitelné a zda se vůbec zakládá na faktech, a ne pouze na 

přehnaných pocitech. Populisté tak získávají velmi snadno své stoupence. V jednoduchosti 

je přece krása.  

Dalším faktorem, který lze shledat jako kladný je schopnost populistů začlenit i ty 

voliče, na které ostatní, tradiční strany necílí. Ty voliče, kteří jsou politikou buď zcela 

znechuceni, nebo je jednoduše nezajímá, protože je pro ně moc složitá, nudná nebo mají 

jiné starosti než řešit, zda jsou všechny postupy politiků v souladu s ústavou, morálkou a 

ctí. Populisté jsou schopni tyto voliče/nevoliče oslovit, začlenit zpět do voličské řady, 

zvýšit tak politickou účast, a především alespoň nějakým způsobem reflektují jejich názory 

a potřeby. To, jakým způsobem to dělají, je druhá věc. Ale schopnost oslovit i tyto voliče a 

zvýšit tak jejich zájem o politiku je rozhodně kladná stránka populismu, protože bez voličů 

se jen těžko dá něco změnit.  

Abych se vrátila k tomu, co je vlastně na tom špatném dobrého, musím uvést, že ti, 

kdo nejsou systémem ještě zcela otráveni a ti, kdo nespolknou vábivé řeči populistů, si 

velmi dobře uvědomují, že to, co se děje, je špatně. Jakýkoliv vzestup populistů, či 

případně jakékoliv jiné ideologii nebo myšlenky, je pro společnost varováním. Varováním 

před politickou a společenskou krizí. Varováním, že těžce nabyté svobody se velmi snadno 

ztrácí pod dojmem, že společnosti někdo přichází na pomoc s velmi snadným lékem na 

všechno.  

5.1 Historie populismu 

Ještě předtím, než začneme populismus definovat nebo se alespoň pokoušet najít 

způsob, jak jej nejlépe popsat, aby bylo jasné, v čem spočívají jeho stěžejní body, specifika 

a různé obdoby, je nutné si uvědomit, kde a kdy populismus vzniknul, za jakých podmínek 

a co byly hlavní důvody pro jeho vznik a jeho oblibu.  
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,,(…)existuje určitý druh populistických politiků, kteří pocházeli ze Spojených států 

devatenáctého století, znovu se objevili v 20. a 21. století a v 70. letech 20. století se začali 

vyskytovat i v západní Evropě. Poněvadž se populistická hnutí a strany Latinské Ameriky 

několikrát pokoušely podvrátit demokratický souboj o moc, ve Spojených státech a 

v západní Evropě se populistické strany s jejich kampaněmi tohoto způsobu chytily také. 

V posledních desetiletích se tyto strany s jejich kampaněmi shodly na svých obavách a 

v návaznosti na ekonomickou krizi se vzedmuly (…). Především ale typ amerického 

populismu procházející americkou historií, aplikovaný na evropský kontinent, nemůže být 

definovaný v mezích pravice, levice nebo středu. Máme zde pravicové, levicové i 

centristické populistické strany. Nejedná se však o ideologii, ale o politickou logiku – je to 

způsob myšlení o politice.‘‘ 16 

Jak je popsáno výše v citátu Johna B. Judise, populismus je z jednoho hlediska 

výdobytkem Ameriky 19. století, což však neznamená, že populismus té doby je totožný 

s populismem 20. a 21. století a že je srovnatelný s jeho podobami v Evropě nebo 

v Latinské Americe. Současně lze najít kořeny populismu v Rusku druhé poloviny 19. 

století, kde se pojí s ruskou inteligencí, národnictvím, boji proti caristickému režimu a za 

lepší vládu, než byla ruská autokracie. Jako populisté však byli označeni až později 

v průběhu let. (Martinelli, 2016). 

5.2 Narodnictví  

Do historie populismu nelze opomenout zahrnout ruské narodnictví, hnutí proti 

carskému režimu a industrializaci v druhé polovině 19. století. Narodnici mají dřívější 

tradici než americká Populistická strana a taktéž měli jiné zájmy. Bez ohledu na rozdílnost 

těchto zájmů, byly oba fenomény popisovány jako populistické. Lze konstatovat, že zřejmě 

právě tady, v začátcích populismu, můžeme pozorovat tu obrovskou flexibilitu a 

nezakotvenost populismu. Od jeho počátků byly totiž za populisty označováni všechny 

strany a hnutí, které nezapadaly do obvyklých ,,tabulek‘‘ (Canovan, 1981). 

Ruský populismus ve formě narodnictví požadoval demokratizaci poměrů v Rusku 

a ochranu rolníků před velkostatkářstvím a komercializací zemědělství. Oproti americkému 

agrárnímu populismu a hnutí však neměl takovou odezvu a pro své požadavky nenašel 

příliš mnoho příznivců (Mudde, Kaltwasser, 2017).  

Důvod, proč je z historického hlediska populismu ruské narodnictví důležité, je ten, 

že i přesto, že samo o sobě nebylo příliš úspěšné, se stalo inspirací pro mnohá agrární hnutí 

                                                 
16 Judis, 2016 
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střední a východní Evropy, která měla podobné požadavky jako měli američtí populisté, 

ale u ruských sousedů se mohli nechat lépe inspirovat. Prosazovali myšlenky, že rolník a 

zemědělec je hlavním a vrcholným zdrojem morálky, že městský život a městská elita mají 

jen materialistické a kapitalistické tendence, které prosazují na úkor zemědělců a malých 

farmářů. Tyto názory byly velmi populární především ve venkovských částech střední a 

východní Evropy, avšak k většímu prosazení u těchto hnutí taktéž nedošlo, neboť nebyly 

schopny konkurovat a čelit autoritářským vůdcům, kteří se následně ve 20. století na tomto 

území prosazovali (Mudde, Kaltwasser, 2017; Canovan, 1981). 

5.3 Populistická strana 

Kořeny populismu na druhé straně směřují k americké Populistické straně, která 

vznikla v 19. století a nastavila jakýsi precedens pro další politická hnutí, která postupně 

přicházela na scénu americké či evropské politiky (Judis, 2016). Již název strany může být 

zavádějící a matoucí, jelikož v originále se strana jmenovala People’s party, což je jak 

v angličtině, tak v češtině považováno za lidovou stranu. Strana se však hlásila k názvu ,, 

Populistická‘‘ (Tindall, Shi, 2008; Canovan, 1981).  

K přijetí názvu ,,Populistická‘‘ se dle Judise (2016) váže pověst, kdy někteří členové 

Kansaské farmářské aliance, kteří se vraceli z domů z národního shromážděn v Cincinnati, 

přišli s termínem ,,populistický‘‘, aby popsali politické názory, které s ostatními aliančními 

skupinami Západu a Jihu na shromáždění rozvíjeli. V následujícím roce spojily alianční 

skupiny síly s odboráři a vytvořili Populistickou stranu (The People’s party), která po další 

dva roky zpochybňovala ty nejzákladnější předpoklady, kterými se ve Washingtonu řídili 

demokraté a republikáni. Strana neměla dlouhé trvání, ale byla příkladem, který dal 

základy populismu ve Spojených státech i v Evropě (Tindall, Shi, 2008).  

Populistická strana však i přes své nedlouhé trvání byla významnou politickou 

stranou, která mezi lety 1892-96, hrála signifikantní roli levicové a agrární síly v americké 

politice (v roce 1894 získala více než 10% hlasů ve volbách Sněmovny reprezentantů). 

Populistická strana utvořila své jádro v koalici chudých rolníků z Jihu (zejména ze Severní 

Karolíny, Alabamy a Texasu) a farmářů pěstující pšenice v nížinách (zejména v Kansasu a 

Nebrasce). Prosazovali tvrdou formu agrarismu, byli nepřátelští vůči elitám a městům a 

v neposlední řadě se distancovali od politiky bank a železnic (Martinelli, 2016). 

Situace ve Spojených státech v posledních desetiletích 19. století byla velmi složitá 

pro farmáře a malé rodinné farmy. V souvislosti s různými okolnostmi, jako např. prudký 

vzrůst cen železničních služeb, způsobil, že mnoho těchto malých farmářů nebylo schopno 

se prosadit a uživit se. Byli nuceni ze svého řemesla odstoupit a své místo přenechali 
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větším a bohatším rodinám, kteří si jako svou pracovní sílu zvolili imigranty např. z Číny, 

Japonska či Itálie, jejichž práce byla levnější. Ti farmáři, kteří neustoupili, byli nuceni si 

brát na své živobytí půjčky a výsledkem bylo, že většina z nich se následně topila 

v dluzích.  

Na základě těchto okolností vznikaly skupiny jako Farmářská aliance, která si brala 

na starost kontrolu cen, vyjednávání s politiky o nižších cenách železnic. Především se ale 

sami považovali za reprezentanty a obhájce běžného lidu, spočívajícího právě ve 

farmářích, zemědělcích a venkovských obyvatel, kteří tyto běžné lidi hájili před bohatší 

vrstvou a elitami. Členové aliance se snažili prosazovat své myšlenky a požadavky skrz 

pokusy vyjednávání jak s Demokratickou stranou, tak s Republikánskou stranou, avšak bez 

většího úspěchu, neboť pro tyto dvě strany byly požadavky členů aliance až příliš náročné, 

proti republikánským a demokratickým myšlenkám.  

,,Vedoucí představitelé aliance usoudili, že demokraté i republikáni jsou ovládaní 

plutokracií a že populisté si budou muset zorganizovat svou vlastní stranu. Členové 

kansaské aliance v roce 1890 ustanovili státní Populistickou stranu, která si ihned ve 

volbách toho roku vedla dobře. V roce 1892 zformovala aliance společně s odboráři a 

dalšími skupinami národní Populistickou stranu a nominovali Jamese K. Weavera, (…), do 

boje o prezidentskou funkci.‘‘ 17 

Tindall, Shi (2008) v části o Populistické straně uvádí, že postupem času členové 

Populistické strany schválili preambuli, která se následně stala manifestem a tzv. druhou 

deklarací nezávislosti a jejíž hlavní myšlenka spočívala v tom, aby vláda byla navrácena 

zpět do rukou lidu, kam vždycky patřila a aby byl ukončen útlak a bezpráví, které populisté 

přisuzovali nejen stávajícímu systému laissez-faire politiky a ekonomické situaci. 

Populistická strana neměla dlouhého trvání a svou působnost v souvislosti s mnoha 

okolnostmi, které nejsou hlavním předmětem této práce, ukončila v roce 1908. Avšak dle 

Judise (2016) strana během jejího rozkvětu mezi lety 1885 – 1894 měla společně 

s populisty aliancí rozsáhlý vliv na americkou, ale jak se také ukázalo, i na evropskou a 

latinskoamerickou politiku. Vyvinuli logiku populismu – koncept lidu proti elitám, které 

odmítli garantovat potřebné reformy. 

5.4 20. století – Spojené státy 

20. století je stoletím zvratů, válek, nestability a obav. Počátky 20. století ve 

Spojených státech byly však oproti Evropě velmi odlišné. Evropa se ve 20. letech zatím 
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velmi těžko oklepávala z prožité první světové války a čelila právě politické, ekonomické, 

hospodářské i občanské nestabilitě. Oproti tomu Amerika zažívala ve 20. století 

ekonomický boom. Americké ekonomice dominovala velká ,,business zvířata‘‘ a 

individualismus (Hobsbawm, 2010). Tento americký sen však v roce 1929 přerušil krach 

na newyorské burze a nastoupila ekonomická krize, která otřásla celým systémem a 

především důvěrou občanů k stávající vládě. Strana republikánů najednou ztrácela na 

oblibě a hlasy se postupně přelévaly na stranu demokratů (Tindall, Shi, 2008). 

Jedním z kritiků a z nových hrozeb pro republikány byl louisianský politik Huey 

Long, který vytvořil populistické hnutí a program s názvem ,,Share our welth‘‘, jehož 

principem bylo omezení rodinného bohatství pouze pro zajištění ,,majetné domácnosti‘‘. 

Byl především hrozbou pro stávajícího prezidenta Franklina Roosevelta, prvně zvoleného 

v r. 1933 prezidentem Spojených států za demokraty, kterému mohl ohrozit jeho 

znovuzvolení do úřadu (Judis, 2016). Roosevelt s demokraty se louisianského politika 

obávali natolik, že demokraté se stávajícím prezidentem přišli s tzv. Druhým novým 

údělem, Roosevelt do kampaně na znovuzvolení zakomponoval prvky populistické 

rétoriky a zastával se obyčejných lidí, kteří musí denně čelit útlaku bohatých businessmanů 

a velkých korporací. Všechny tyto obavy a kroky učiněné k snížení obliby Longa se 

nakonec zdály zcela zbytečné, neboť Huey Long byl roku 1935 v Baton Rouge zavražděn. 

Na vývoj a směřování americké politiky měl však velký vliv a jeho dílem bylo ovlivnění 

původního Nového údělu a rozvíření pocitu nerovnosti a útlaku bohatých (Judis, 2016). 

Další z významných amerických populistických politiků byl alabamský rodák 

George Wallace, který se v mnohém podobal již zmíněnému Hueymu Longovi, avšak 

oproti němu si velmi zakládal a považoval za důležité rasovou otázku. V roce 1962 

dokonce vyhrál kandidaturu na pozici guvernéra, během níž razil heslo: ,,Segregace dnes, 

segregace zítra, segregace navždy‘‘18. George Wallace byl synem a vnukem 

demokratických politiků prosazujících politiku Nového údělu. On ale tento směr 

nenásledoval, a naopak se stal opozicí vůči demokratům, liberalistům a politice Nového 

údělu.  

Wallace svůj postoj a odpor k rasové integraci a obhajování rasové segregace 

obhajoval tím, že brání obyčejné bílé Američany před tím, co nemohou ovlivnit a před 

rozhodováním ve Washingtonu. Jeho voličská základna se pohybovala někde mezi levicí a 

pravicí, největší díl však měla v americké střední třídě, kterou Wallace považoval za 
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definici lidu. Wallacovi voliči však nutně nebyli rasisté, naopak často zůstávali zastánci 

liberálního řádu s výhradami k rasové integraci. Wallacova kariéra byla v mnohém 

podobná té Longově. Wallace nebyl zavražděn, ale byl postřelen a v následujících letech, 

kdy dále kandidoval a zastával funkci guvernéra se mnohokrát omluvil za své výroky o 

rase a obhajobu rasové desegregace. Wallace stejně jako Long přispěli k vývoji americké 

politiky a svým vystupováním a svými kampaněmi upozornil na problémy amerického 

systému dvou stran.  

5.5 Evropský populismus na vzestupu během 20. století 

Výše uvedená kapitola o americkém populismu a vlastně o vzniku fenoménu 

populismus nelze být aplikovaná zcela stejným způsobem i na evropský populismus. Vždy 

záleží na okolnostech, které vznik, průběh a ukotvení populismu, ovlivňují. Podmínky, ve 

kterých vznikal evropský populismus byly odlišné od těch, za kterých vznikal americký 

populismus. O podobných faktorech by se dalo hovořit během diskurzu o dnešní době, ale 

vznik populismu jako takového ve Spojených státech v 19. století se nedá porovnávat 

s tím, co bylo v Evropě. Americký populismus 19. století se zpětně tolik nepodobá ani 

současnému nebo populismu 20. století ve Spojených státech.  

V Evropě se na scénu populismus dostal až mnohem později než ve Spojených 

státech nebo v Latinské Americe, která však není předmětem této práce. Evropa si během 

19. století teprve procházela formováním národů, o kterém se zmiňuji výše. Nebyl zde tedy 

prostor pro populismus amerického ani ruského formátu (s výjimkou některých pokusů 

malých agrárních hnutí, které však neměly prakticky žádný historický význam (Canovan, 

1981). Už jen z toho důvodu, že politické strany se v Evropě formovaly až během 

revolučních let v 50. letech 19. století, o čemž je taktéž zmínka již výše.  

O evropském populismu ale zdroje hovoří k počátku 70. let 20. století (Mudde, 

Kaltwasser, 2017; Judis, 2016). Do 70. let 20. století se v evropských státech, samozřejmě 

s určitými odlišnostmi, o politickou reprezentaci dělili jak levicové, tak pravicové tak i 

centristické strany. Po tom, co se Evropské státy sebraly z druhé světové války, se 

postupně na jejich územích obnovoval běžný politický život, během kterého přirozeně 

docházelo k neshodám mezi stranami a politiky, docházelo k problémům, které byly 

spojeny jak s poválečnou situací, tak poválečným vyrovnáním v Evropě, a díky tomu 

vznikaly také strany a hnutí, které přijaly populistickou rétoriku.  

Populismus však koketoval i s ideologiemi jako komunismus a fašismus, avšak to 

neznamená, že lze fašismus a komunismus považovat za zcela populistické ideologie. Tyto 

dvě ideologie jej (a jeho rétoriku) využívaly jako nástroj pro masovou mobilizaci a 
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masovou podporu, bez kterých by se jen velmi těžko prosadily. Avšak v důsledku je 

zřejmé, že fašismus ani komunismus nesplňovali přesně ,,podmínky‘‘ populismu, neboť 

fašismus vzýval svého vůdce a stát a národní zájmy upřednostňoval před lidem. 

Komunismus má sice více lidové prvky, ale např. Marxismus-Leninismus má silné 

elitářské prvky a v otázce lidu je komunismus pro ně spíš vůdcem něž tím, kdo by lid 

následoval (Mudde, Kaltwasser, 2017). 

Cas Mudde (2017), uznávaný politolog se vyjádřil tak, že termín populismus je ve 

veřejné debatě nejčastěji používán pro kritiku způsobu politiky, ve kterém je používaná 

kombinace demagogie, charismatického vedení a Stammisch.19 70. léta v Evropě byla ve 

znamení poklesu. To má na svědomí především poválečný rozvoj jednotlivých 

ekonomických a průmyslových odvětví, kterých najednou v Evropě bylo víc, než bylo 

potřeba. S tím souvisel pokles cen, a vzrůst nezaměstnanosti. Dále také Evropu zasáhl 

velký vzestup cen za energii a ropu. Evropa závislá na ropě toto nesla těžce a výsledkem 

bylo zpomalení ekonomiky. Nezaměstnanost rapidně rostla a s ní i nespokojenost, obavy a 

strach a občanů. Což byla ideální výchozí situace pro populistická hnutí a strany.  

Důvod, proč populistické strany a populistická hnutí jsou nyní v Evropě takovým 

fenoménem a mají takový úspěch u voličů je ten, že díky evropskému politickému 

systému, se zde udrží i strany, které například nemají takovou voličskou základnu, ale jsou 

stále schopné fungovat. Oproti americkému systému dvou stran je toto pro evropský 

kontinent specifikem. Mnoho populistických stran a hnutí v Evropě začínalo tak, že mělo 

minimální voličskou podporu, ale postupem času se dostávali výše a výše. A to zejména 

proto, že byly schopni správně využít momentálních problémů.  

Jako jeden z hlavních důvodů lze určitě uvést migraci. Nejedná se pouze o nynější 

problém, který vznikl s imigrační krizí v roce 2015. Za imigranty byly již ve 20. století 

považováni i ti, kteří do zemí přicházeli jako levná pracovní síla. Přicházeli vykonávat 

práci, kterou by běžní místní občané dělat nechtěli. Přicházeli dělníci, budoucí číšníci, 

uklízečky a pokojské. A proti tomu se lid začal pomal bouřit, neboť měli pocit, že jim tito 

lidé vezmou jejich práci, budou jim zabírat místo pro život a přistěhovalí muži si budou 

brát místní ženy.  

Tyto pracovní síly ale nepřišly jen tak z ničeho nic. Země od 50. let postrádaly tuto 

levnou pracovní sílu a některé ze zemí dokonce vyzívaly, aby lidé z Afriky apod. přišli za 

prací k nim (Judis, 2016). ,,Během let rozmachu severní evropské země, čelící několikrát 
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nedostatku pracovních sil, začaly aktivně nabírat hostující pracovní síly. V Západním 

Německu bylo v roce 1956 95 000 naverbovaných pracovníků. V roce 1966 jich bylo 1,3 

milionů. Do Francie přišlo mezi roky 1946 a 1970 2 miliony pracujících migrantů (…). 

Belgie, Nizozemsko, Velká Británie, Dánsko a Švýcarsko měli podobný plán. 

Zaměstnavatelé z těchto zemí začali pracovníky nabírat nezávisle na povolení. Některé 

země, jako například Švédsko, otevřely hranice všem těm, kdo chtěli pracovat. Bývalé 

koloniální mocnosti jako Francie podporovaly své tehdejší poddané k emigraci. Začátkem 

70. let bylo v Německu 4,1 milionů zahraničních pracovníků; 1 milion ve Švýcarsku a 3,4 

milionů ve Francii.‘‘20 

Během 70. let 20. století se ale situace změnila. V evropských zemích se začaly 

projevovat protiimigrační názory a obavy, že jim pracovní migranti berou práci apod. 

Z původního plánu zemí mít pracovníky v zemi jen na krátkodobou výpomoc se stal 

dlouhodobý problém. Vzhledem k horším situacím v rodných zemích těchto pracovních 

migrantů docházelo k tomu, že migranti zůstávali v Evropě. ,,Politické strany, především 

Socialisté a Sociální demokraté, zpočátku urgovaly přijímání uprchlíků i s těmi, kteří do 

země vstoupili ilegálně. To zanechalo politické vakuum, které zaplnili pravicově 

populistické strany‘‘21 

6 Hlavní aktéři populismu: lid vs. elity 
Aby populismus mohl fungovat, bylo nutné stanovit aktéry, na které se bude 

zaměřovat. Tak jako u nacionalismu můžeme sledovat tendence k vymezování onoho MY a 

ONI, i populismus má podobné rozdělení. Hlavními dvěma aktéry jsou lid a elity. Možná 

lépe řečeno lid versus elity. Za dalšího činitele lze považovat osobu vůdce, lídra či 

předáka.  

Podobně jako v období Římské republiky, kdy se používal název Senatus 

Populusque Romanus, tedy Senát a lid římský, je i v popředí zájmu populismu a 

populistických stran lid. Název populismus je, jak je patrno, odvozen z latinského slova 

populus. Lid je jeho hlavním objektem, cílem a zájmem.  Proti lidu stojí zkažené a 

zkorumpované elity a do toho všeho zapadá osoba populistického lídra, který má na 

starosti blaho lidu a je ztotožněním vůle lidu.  

Dle Judise (2016) přesné vymezení pojmů lid a elita nedefinuje význam populismu. 

Co jej ale definuje, je konfliktní vztah mezi těmito dvěma skupinami. Tento konflikt sám o 
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sobě spouští sérii nároků, kteří populisté vyžadují po elitách. Nejsou to ale běžné 

požadavky, u kterých by populisté věřili, že budou předmětem bezprostředního jednání. 

Populisté věří, že jejich požadavky jsou správné a oprávněné, ale nevěří, že vláda bude 

ochotna je splnit. Podobným druhem požadavků se definuje konflikt mezi lidem a 

establishmentem. Pokud by jejich požadavky byly splněny úplně nebo částečně, pak by se 

populistická hnutí pravděpodobně rozptýlila nebo proměnila v běžnou politickou stranu. 

V ideologii populismu má být lid jediným právoplatným zdrojem moci. Lid je 

chápán jako entita, jež má jednotnou vůli, jednotné myšlení a jednotné vystupování. Vůle 

lidu je vůlí všech a primárním cílem je blaho všeho lidu. Lid je zosobněním morálky, 

nositelem kolektivní vůle a kolektivních hodnot. Lid je zdrojem vědomí i svědomí celé 

společnosti. ,,Vůli lidu nelze považovat za pouhý politický, ekonomický či jiný zájem, 

naopak, vůli lidu je třeba posuzovat v kategoriích morálky a cti.‘‘ 22  

Například Paul Taggart přišel s teorií a konceptem heartlandu, který ovšem není tím 

stejným heartlandem jako ten od Halforda Mackindera, což je zřejmě také důvod, proč tato 

koncepce není všeobecně přijímána či posuzována za nejlepší. Taggart ve své knize 

Populism (2000) představil teorii, kterou nazval teorií heratlandu. Heartland zřejmě proto, 

že tvrdí, že slova jako domov nebo srdce jsou pro populisty velmi důležitými termíny, 

které užívají, aby si tak lépe naklonili lid, i přesto, že jejich užívání často nemusí být 

odůvodněné ani racionální. Taggart heartland specifikuje tak, že je to území představivosti, 

jehož vyvolávání se objevuje zejména během těžkých časů. Tento koncept, který však není 

více specifikován se významně dostává do populistického vnímání a který má bránit 

hodnoty a kvality života, které jsou důležité a které za to stojí.   

Hearland je ustanoven nejen historií, ale i hranicemi, na kterých si velmi zakládá a 

heartland se většinou rovná pojetí národní identity. Populisté heartlandu využívají 

především k definici a odůvodnění toho, proč je tak důležité, aby lid byl homogenní a 

jednotný. Heartlandem je taktéž obhajována tendence populistů striktně vylučovat ze 

společnosti ty, kteří nepatří do ,,pravého‘‘ lidu a tato jejich tendence má velmi silnou 

podporu. Heartland je jakoby stupněm nacionalismu, avšak nemá v sobě zahrnuté pozitivní 

stránky, které nacionalismus má. Hertland striktně vylučuje ze svého území ty, kteří do něj 

nepatří, ty, kteří jsou v menšině nebo ty, kteří představují nějaký extrém. Ve spojení 

s populismem tak tvoří koncept, který je velmi vnitřně zaměřený, je silně proti 

kosmopolitizmu a internacionalismu, podporuje izolacionalismus a etnický nacionalismus.   
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Elita, elity, establishment … Slova, která tvoří základ populistického slovníku. Pod 

slovo elita lze shrnout prakticky cokoliv a kohokoliv a vždy to bude mít nějaký význam. 

Základem je, že elity jsou proti běžnému lidu a tolik nezáleží na tom, zda se jedná pouze o 

politickou elitu nebo vládu, nebo o ekonomickou či sociální elitu. Pod elitu lze schovat 

také vzdělanost nebo například i lidi z větších měst. Elita má jednoduše navrch nad 

běžným průměrným člověkem, a proto je nutné tohoto běžného člověka před elitou bránit. 

Z tohoto taktéž plyne to, z čeho je elita obviňována, a to že její takřka výsostný podíl na 

moci je nelegitimní.  

Elita je dle populistů, tak trochu paradoxně, zkažená, zkorumpovaná a vlastně se 

jedná o nejhorší část společnosti. Elitu může tvořit větší či menší skupina nebo také 

jednotlivec. Elita v podobě establishmentu neboli vládnoucí skupiny lidí svými kroky a 

činy sleduje především svůj prospěch, ale ne blaho lidu. S tím jde ruku v ruce korupce a 

více či méně prokázané skandály. Byť existují případy, kterým skandály procházejí, a to 

zřejmě díky tomu, že to není nic oproti tomu, co dělají ti ostatní a hlavně je to pod rouškou 

,,pro blaho lidu‘‘.  

Jak je výše popsáno, elita se nemusí týkat pouze politiků a vládních činitelů. Elita je 

pro populisty a následně i pro lid, za který hovoří, také v oblasti ekonomické nadřazenosti 

či ekonomického úspěchu. Stejně tak jsou za elitu považováni intelektuálové, 

vysokoškolští pracovníci, vědci a mnohdy také studenti, protože stačí jen to, že se pohybují 

v okruhu této povýšené elity a je tedy jasné, že z nich bude to samé. Definice elit by se 

tedy dala shrnout tak, že mezi elitu patří ti, kteří mají něco navíc, něco, co běžný průměrný 

člověk nemá, ať už se jedná o bohatství, o moc nad ostatními lidmi, nebo například jen o 

dílčí úspěch či vzdělání.  

Proti elitám a za všechny občany bojuje nějaký vůdce či lídr. Lídr musí být 

charismatický, musí být nejprve apolitický a do politiku vstupovat za všechen lid a pro 

jeho dobro a musí vystupovat osobně, neboť populismus ve své podstatě je proti 

institucionalizaci, proti byrokracii apod. Lídr musí na lid působit tak, že je jedním z nich, 

že nepatří mezi zkorumpovanou a zkaženou elitu (byť mnozí z lídrů pochází z nejvyšších 

pater elity národů, viz Donald Trump, Silvio Berlusconi či Andrej Babiš) a že je ochoten 

nejen naslouchat všem běžným občanům, ale že mu především záleží na tom, aby jejich 

přání byla vyslyšena.  

Lídr nesmí v lidech vzbuzovat dojem, že se nad ně povyšuje. Doba, během které 

přichází, je většinou něčím pohnutá, nemusí se vždy jednat o krizi, i přesto, že mnozí ze 

současných i minulých politických vůdců nastupovali za těžké ekonomické či sociální 
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krize nebo v poválečném, meziválečném či válčeném období. Lídr přichází s lékem na 

všechno. V těžkých chvílích člověk nechce slyšet někoho, kdo řekne, že je těžká doba, ale 

že některými kroky a činy se tato náročná situace dá rychle překonat. Člověk, který se 

nachází ve složité a mnohdy beznadějné situaci chce co nejjednodušší řešení a při 

nejlepším hned. Nikdo z běžných politiků toto neřekne a neslíbí, neboť se to příčí s jejich 

svědomím, morálkou a odpovědností. Populisté se těchto výroků nebojí. Přijdou a oznámí, 

že všechny zachrání a že mají v záloze několik řešení. Ta opravdu možná mají, avšak 

nefunkční a často nereálná. A tak neplní sliby, které slíbili, že splní. Dostávají se do stejné 

situace, ve které neplýtvají slovy kritiky na establishmentové politiky, ale prochází jim to, 

neboť jednají jménem lidu a ten, kdo jedná jménem lidu přece apriori nemůže jednat se 

špatnou vůlí, protože je jedním z nás, jedním z lidu.  

Historie zná mnoho situací, kdy podobný lídr vystoupil na scénu se slibem, že spasí 

minimálně svou vlast ne-li celý svět. A historie zná také mnoho situací, kdy se tyto sliby 

nesplnily. Bohužel zná také mnoho situací, kdy z těchto slibů a líbivých hesel vznikly 

situace a události, u kterých nesmíme dopustit, aby se opakovaly. Některé z nich jsou 

dávné a některé zase až nápadně blízko v minulosti, proto bychom si měli neustále 

opakovat to, co se stalo během 20. století, během kterého byly státy pod vládou totalitních 

ideologiích založených na nacionalismu a měly nápadně podobnou rétoriku s dnešními 

populisty.  

7 Koncept populismu  
Populismus jakožto rozšířený a stále se rozšiřující fenomén, byl a stále je, 

podrobován akademickému zkoumání, bádání, průzkumům atp. Existuje mnoho pojetí 

populismu, existují mnohá vysvětlení, na jakém způsobu populismus funguje a proč ti, kdo 

jsou zástupci populistického stylu, mají takový úspěch.  

Jak již bylo zmíněno výše, populismus je jev, který nelze popsat několika slovy, 

která by jej generalizovala a byla tím dána jasná fakta. Teoriemi, typologiemi a koncepty 

populismu se již zabývali mnozí (např. Piccone&Ulmen, 1995, Mudde, 2001 nebo Tarchi, 

1995)) a některé z těchto teorií jsou obecně uznávané. Níže představím některé z těchto 

teorií, které se často liší ve svém pojetí či postupu, avšak za cíl si kladou podobné. Totiž 

zjistit, jaké jsou příčiny a důvody toho, že je populismus tak úspěšný.  

,,Například Margaret Canovan vymezila dvě strategie vedoucí k ke zpřesnění pojmu 

populismus, které nazvala strategií A a strategií B. Strategie A spočívá v tom, že příslušní 

badatelé, kteří si tuto strategii zvolili, chtějí vytvořit jeden teoretický základ populismu, 
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který by dokázal pokrýt všechny existující případy. Tento teoretický základ má pojmenovat 

veškeré klíčové vlastnosti populismus a podmínky, v jakých se může objevit. Oproti tomu 

strategie B je založená na rozboru jednotlivých případů populismu. Jde tedy o to 

shromáždit jednotlivé případy populismus a následně je utřídit. Výsledkem takového 

postupu pak není teorie, ale typologie populismu. Margaret Canovan upřednostnila 

strategii B, protože strategie A podle ní nefunguje při širších rozborech populismus 

zahrnujících jeho historické a soudobé podoby.‘‘ 23  

Při zkoumání populismu také hraje roli výchozí pozice, která následně udává směr 

dalšího výzkumu a dalšího bádání. Při různorodosti a také složitosti koncepce populismu je 

nutné stanovit, zda jej chápeme pouze jako druh politického myšlení nebo už jako 

politickou ideologii. (Kubát, Mejstřík, Kocián, 2016). Někteří teoretikové zastávají názor, 

že nakládat s populismem jako se způsobem politického myšlení či uvažování není zcela 

výhodné, neboť pojem myšlení je velmi široký a pod toto by se dalo zahrnout prakticky 

cokoliv. Přiklánějí se tedy více k možnosti s populismem nakládat jako s určitou formou 

ideologie, která je následně nějak specifikována.  

Nelze jej chápat jako politickou ideologii, jak ji známe ve své podstatě např. u jiných 

ideologií, které se ve světě kdy objevily. Populismus není diktaturou, která by po lidech 

požadovala různé ústupky, omezení, která by lid kontrolovala nebo narušovala soukromí. 

Populismus je spíše určitou strategií, díky které populističtí politici a populistické strany 

jsou schopni přilákat velké množství voličů, jak si tyto voliče udržet a jak být všeobecně 

úspěšní. 

Populistická strategie má své další body, na kterých staví a na kterých si zakládá. 

Jedním z nich je komunikace politiků s voliči nebo s případnými voliči. To, jakým 

způsobem politik či strana jednají, je jedním z důležitých faktorů. Populisté musí vědět, na 

co se u lidí zaměřit, co říkat a co naopak neříkat. U populistů neplatí, že se má nakládat 

s fakty a s pravdivými informacemi, u populistů se nakládá s těmi informacemi, které se 

momentálně hodí. To je také jedním z bodů, který odlišuje populisty od běžných politiků a 

stran, byť samozřejmě není dáno, že tradiční politikové si neupravují realitu a fakta 

k obrazu svému. Například Kurt Weyland chápe populismus jako ,,(…)mocenskou 

politickou strategii, neboli soustředění se na metody a nástroje získávání a vykonávání 

politické moci.‘‘ 24 

                                                 
23 Kubát, Mejstřík, Kocián, 2016 
24 Kubát, Mejstřík, Kocián, 2016 
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7.1 Typologie populismus 

Jak již bylo výše zmíněno, populismus se stal předmětem studia pro mnohé 

akademiky, a tak díky tomu vzniklo několik teorií, ze kterých se následně utvořily 

jednotlivé typologie. Tato část je strukturou inspirována prací Populismus v časech krize, 

konkrétně spoluautora Michala Kubáta (2016). Ráda bych zmínila jednotlivé typologie, 

které zde již byly uvedeny, přičemž bych některé rozvinula v souvislosti s tématem této 

práce.  

Typologie, které jsou zmíněny v předmětné části knihy, jsou následující:  

1. Klasický a soudobý populismus 

2. Agrární a politický populismus dle Margaret Canovan 

3. Populismus protestu a populismus totožnosti dle Pierra-André Taguieffa 

4. Pravicový a levicový populismus 

5. Agrární, ekonomický a politický populismus dle Case Muddeho 

Některé výše zmíněné pouze krátce okomentuji, v čem spočívají, jaké faktory je 

ovlivňují a na které případy se dají aplikovat. Další z výše zmíněných rozvinu v souvislosti 

s tématem této práce, tedy se zaměřím na ty, které více či méně souvisí s nacionalistickými 

tendencemi či těmi, které jsou přímo ovlivněny nacionalistickými prvky. Jak lze usoudit 

z výše uvedeného seznamu, který samozřejmě není konečný a jistě nezahrnuje všechny 

teorie, které kdy byly zmíněny či sepsány, populismus lze členit dle mnoha faktorů a 

mnoha různých tendencí. Tyto faktory jsou ale povětšinou nějakým způsobem spjaty a více 

méně se prolínají.  

Autor předmětné kapitoly o typologii populismu, Michal Kubát (2016), jako první 

zmiňuje členění na klasický a soudobý populismus, přičemž se opírá o práci profesorky 

Marie Marczewske-Rytko, Populizm. Teoria i praktyka polityczna, kde klasický 

populismus představuje jak severoamerický agrární populismus 19. století, tak ruský 

socialisticko-agrární populismus rovněž 19. století, který je lépe znám pod pojmem 

narodnictví. Na druhé straně soudobý populismus se vztahuje k druhé polovině 20. století a 

k Latinské Americe a rozvojovým zemím, které se potýkaly s pádem kolonialismu. Toto 

členění je však dle Kubáta (2016) pro studium evropského populismu příliš zjednodušující 

a nevyhovující. 

Další z typologií, kterou Kubát ve své kapitole popisuje, je ta od Margaret Canovan, 

která populismus rozlišila na dvě typologie, a to na agrární a politický populismus. ,,V 

rámci (historického) agrárního populismu podle ní existovaly tři jeho podtypy: farmářský 

radikalismus (USA), agrární (lidové) strany (východní Evropa) a socialistický agrarismus 
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(narodnictví v Rusku)‘‘25 Oproti tomu je politický populismus více nadčasový a Canovan 

(1981) jej dělí do čtyř podkategorií. Tou první je populistická diktatura, kterou spojuje 

s Ceasarismem, Bonapartismem a Perónismem, tedy s takovým stylem, který staví na 

osobě charismatického vůdce a který se snaží být pro lid přitažlivý svým apelováním na 

elity a politické subjekty. Další je populistická demokracie, která spočívá především 

v prosazování přímé demokracie, a to především pomocí referend. Další je reakční 

populismus, pod který řadí např. George Wallace, o kterém byla zmínka již výše. 

Posledním z nich je populismus politiků, který spočívá ve snaze politiků přilákat nižší 

vrstvy obyvatel.  

Další ze zavedených typologií je ta od francouzského filozofa a politologa, Pierra-

André Taguieffa, kterou uvádí ve své publikaci Political Science Confronts Populism: 

From a Conceptual Mirage to a Real Problem. Taguieff (1995) populismus dělí na dva 

póly, které však nejsou precizní popsáním problematiky populismu jako takového. Je to 

populismus protestu a populismus totožnosti, resp. populismus protestní/sociální a 

totožnosti/nacionální.  

Populismus protestu se primárně zaměřuje na kritiku a odsuzování elit, které stojí 

proti obyčejným občanům a tvoří tak obraz těch ,,nahoře‘‘, kteří reprezentují oficiální tvář 

země a těch ,,dole‘‘, kteří tvoří ten pravý obraz země. Tento protestní populismus spočívá 

v hyperdemokracii, kdy je idealizován obraz lidu jako tvůrců a zástupců politiky, kteří stojí 

proti těm, kteří jim chtějí tato privilegia vzít. Protestní populismus prosazuje a idealizuje 

přímou demokracii a vyhledává nástroje k tomu, aby byla přímá demokracie funkční. 

Nedílnou součástí protestního populismu je také sociální a ekonomická otázka. 

S přehnanou touhou po přímé demokracii rostou důvody, proč protestní populismus 

můžeme považovat za pravicový. Má zaprvé protiintelektuální rétoriku, neboť tvrdí, že ti 

lidé zdola mají mnohdy mnohem lepší cit pro řešení záležitostí, které se jich týkají oproti 

politikům a intelektuálům, které se s jejich problémy nesetkávají. Druhým důvodem je 

přehnaná personalizace hnutí nebo strany s jejím lídrem (samozřejmě charismatickým), 

který je v neustálém kontaktu s lidmi a záleží mu na jejich dobru (Taguieff, 1995). 

Populismus totožnosti je dle Taguieffa populismem národním, a to v tom smyslu, že 

lid znamená národ. Tento druhý typ se od protestního populismus liší v tom, že jeho hlavní 

zaměření je prakticky pouze na to, aby se eliminovali ,,ti nahoře‘‘, tedy elity a cizinci. Aby 

bylo více ,,těch dole‘‘, kteří stojí proti jedné velké skupině cizích. Zde se propojuje 

                                                 
25 Kubát, Mejstřík, Kocián, 2016 
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populismus s nacionalismem. Tento postoj je jen předehrou pro rasismus a xenofobii. 

Vymezuje se proti cizincům a ,,zahraničním vetřelcům‘‘. Národní identitu využívá jako 

ospravedlňující prvek k diskriminaci a násilí. Požadavky na alespoň nějakou formu 

demokracie se zde neobjevují, nebo jsou zcela marginální (Taguieff, 1995). 

S tímto rozlišením poměrně úzce souvisí další z typologií, která patří mezi ty 

nejznámější, a to pravicový a levicový populismus. Jak bylo již zmíněno, populismus se 

historicky prosazoval spíše skrz svou levicovou stránku a zaměření na pravicové otázky, 

zabývající se národy, protipřistěhovaleckou politikou apod. se prosazovalo až později, 

přičemž v současnosti převažuje spíše ta pravicová část.  

Levicový populismus se nejvíce zaměřuje na sociální a ekonomické otázky. Pro tuto 

práci je však důležitější spojení s pravicovým populismem, bude mu tedy věnována větší 

pozornost. Pravicový populismus se zaměřuje především na politické otázky v souvislosti 

s národem. V souvislosti s tímto se objevil také pojem nativismus (Mudde, 2007), který lze 

aplikovat nejen na studium populismu a politických teorií, ale využívá se taktéž 

v antropologii, filozofii či psychologii, tudíž jeho definice nejsou zcela jednotné. 

Nativismus však zjednodušeně pojednává o tom, že státy mají být obývány pouze jeho 

původními příslušníky, tedy cizinci, přistěhovalci nebo migranti jsou považováni za 

ohrožení národních hodnot a celého národa. Nativismus se ve svých hodnotách podobá 

nacionalismu, rasismu nebo xenofobii. Např. jeho odlišení od nacionalismu je výhodné 

v tom, že nativismus postrádá tu liberální stránku, kterou nacionalismus má. Od rasismu se 

zase liší v tom, že nemusí být vždy striktně rasistický a vylučovat či zahrnovat lidi pod 

jeden národ může i na základě kulturní nebo náboženské otázky. Ve střední Evropě 

v postkomunistické éře nebyla masová migrace zásadním tématem, ale i přesto zde  

nativismus s xenofobními a nacionalistickými prvky hráli svou roli, což se projevovalo 

především ve vztahu mezi domorodými menšinami k většinové části populace, jako např. 

slovanští Slováci vs. maďarští Slováci, nebo naopak maďarští Slováci proti Romům. 

Mezi hlavní teoretiky populismus lze řadit i politologa Case Muddeho, který je 

autorem nejen mnoha publikací zabývajících se populismem, ale také několika teorií a 

typologií. K teorii nativismu tedy připojuji další, a to typologické rozdělení populismus na 

agrární, ekonomický a politický. Agrární populismus Mudde (2001) pojímá poněkud jinak 

než Margaret Canovan. Zde je agrární populismus vnímán jako jedna z nejhybnějších sil 

v předkomunistické éře střední a východní Evropy, která však ztratila své podporovatele 

v souvislosti s komunistickou politikou kolektivizace a nyní již v této oblasti nemá 

prakticky možnost se prosadit. Jakoby proti agrárnímu populismu staví Mudde 
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ekonomický populismus, který se oproti tomu agrárnímu na území střední a východní 

Evropy v předkomunistické éře prakticky neobjevoval, vzhledem k venkovskému a 

zemědělskému charakteru tohoto regionu. S příchodem komunistické industrializace a 

rovnostářské politiky se tento charakter proměnil, avšak před ekonomický populismus 

vystavil zeď, kterou se podařilo částečně překonat po pádu komunismu. Posledním typem 

je politický populismus, který v oblasti střední Evropy taktéž nebyl nejvýraznějším typem, 

neboť populisté zde v období let 1920 – 1930 podlehli významnějším ideologiím jako byl 

fašismus, nacismus a komunismus a populistické rétoriky využívali pouze k upevnění 

těchto ideologií. K prosazování politického populismu tak dochází až v období po pádu 

komunistického režimu. I přesto, že pro politický i ekonomický populismus by byla ve 

střední Evropě příznivá situace, těžko se prosazoval před komunismem a podobně těžko se 

prosazoval po pádu komunismu.  

To souvisí s různými historickými a geografickými charakteristikami tohoto regionu. 

Pro přechod z komunismu zde bylo potřeba mnohastranné podpory, ať už politické na 

regionální úrovni, podporu mas a podporu západu a různých mezinárodních institucí, které 

však znemožňují, aby se prosadil ekonomický i politický populismus. To především proto, 

že země nastupující na přechod z komunismu byly nuceny striktně dodržovat určité 

finanční a fiskální politiky stanovené např. Mezinárodním měnovým fondem nebo 

Světovou bankou. Stejně tak politický populismus byl omezován pravidly Evropské unie a 

jiným mezinárodních organizací, kterou jsou považovány za nejvyšší stupeň politiky.  

8 Když se snoubí populismus s nacionalismem 
Radikálně pravicový populismus s nacionalistickými, národnostními, etnickými a 

xenofobními prvky je v Evropě i ve světě na vzestupu přibližně od meziválečného období, 

jak je popsáno výše. Dalo by se říci, že populismus se vyvíjí a adaptuje na aktuální situace 

a potřeby. Proto v období svého vzniku byl zaměřen spíše levicově, protože si to aktuální 

situace ve světě vyžadoval. V souladu s částí o nacionalismu je evidentní vývoj zleva 

doprava a zvýšený důraz na nacionalistické prvky, vzhledem k událostem, kterým svět čelí.  

Všeobecná definice pro populismus využívající nacionalistické prvky je pravicový 

populismus, přičemž ani tento nemá jednotnou definici. Lze za něj ale považovat ten typ 

populismu, který se vymezuje proti etnicky/národně/nábožensky odlišným oni proti údajně 

zřejmému my. Jeden z hlavních účelů a cílů pravicového populismu je nabídnout 

,,obětem‘‘ modernizace a globalizace možnost a cestu, skrz kterou mohou definovat svůj 

hněv, frustraci nebo smutek. Pravicově populistické strany jsou pro ty, kteří vidí důvody 
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svého či jiného neštěstí např. v přicházejících migrantech nebo v modernizaci (Pelinka, 

2013).  

Mudde (2007) přišel s rozsáhlou definicí pravicového populismu a pravicově 

populistické demokracie. Ta je dle jeho názoru kombinací nativismu a autoritářské a 

populistické demokracie se silnými etnokratickými a plebiscitními prvky, přičemž toto 

pojetí demokracie je v zásadních bodech v rozporu s pilíři liberální demokracie (např. 

s ochranou menšin, dodržováním ústavy či s dodržováním základních lidských práv). 

Zásadám liberální demokracie taktéž neodpovídají některé základní požadavky 

pravicových populistů, jako jsou např. extrémní dodržování ochrany hranic státu před 

,,cizími vetřelci‘‘, plebiscitní přístup k demokracii a prosazování referend, které 

podkopávají její zastupitelské prvky.  

Problematické je taktéž prosazování tzv. všeobecné vůle lidu, která v praxi není zcela 

v souladu s ústavně právním systémem daných zemí. Například extrémní podpora vůle 

většiny může být nebezpečná pro dodržování práv menšin, neboť toto je dodržováno jen 

potud, dokud si to většina přeje. Stejně tak dodržování ústavních pořádků je garantováno 

jen do té chvíle, dokud si to většina bude přát. Toto je pro liberální demokracii velmi 

nebezpečné a již Evropa i střední Evropa byla svědkem několika pokusů o porušení těchto 

ústavních práv (např. v Rakousku či na Slovensku) (Mudde, 2007).  

Pravicově populistické strany se vyznačují tím, že nemají prakticky žádnou minulost, 

a pokud ano, odkazují na události staletí staré. Jejich minulost je pro ně největší zátěží, 

proto se od ní musí distancovat. Musí popřít jakékoliv souvislosti s fašistickou či 

nacistickou minulostí, musí popřít jakékoliv národní konflikty, které jsou v dané zemi 

citlivým tématem. Aby byly tyto strany schopné získávat hlasy, musely upravit své 

fungování tak, aby nebylo založené na ,,starém fašistickém receptu – založeném na 

pevných autoritářských a totalitních tradicích spojených s tradičním nacionalismem‘‘ 

(Pelinka, 2013).  

Úspěchu pravicových extremistů napomáhá jejich schopnost stát se regulérní 

populistickou stranou. Neboť pravicově populistické strany se právě distancují od 

nepříjemné pravicově extremistické minulosti a naopak prohlašují, že jsou zastánci 

demokracie. Nelze je tedy klasifikovat jako ohrožení demokracie, protože tyto strany 

nechtějí demokracii zničit, pouze ji upravit dle svých požadavků. Stejně tak jsou schopny 

bojovat za lidská práva, avšak v míře omezené na svůj vlastní národ, který je v nebezpečí 

ať už před jinými národy, jinými etnickými skupinami nebo jiným náboženstvím jako je 

např. islám. Stavějí se do role ochránců národních zájmů. A především chtějí přímou 
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demokracii, chtějí vládu lidu bez omezení jinými stranami, elitami, jinými zeměmi, 

menšinami, Bruselem apod.  

V zásadě lze shrnout, že pravicový populismus nelze obecně považovat za hrozbu 

demokracii, neboť extrémní pravice taktéž vyžaduje dodržování (extrémních) 

demokratických prvků. Taktéž je důležité reflektovat, o jakém území se v tomto případě 

hovoří, neboť země postkomunistického prostoru jsou z ohrožení svých demokracií 

náchylnější než západní země, kde má demokratická tradice hlubší kořeny. Obecně lze 

střední Evropu považovat za oblast méně stabilních a méně zakotvených demokracií, které 

mohou být právě k hrozbám ze strany radikální pravice (a samozřejmě i levice) 

náchylnější. Celkově lze však tuto kapitolu uzavřít tak, že i přesto, že se teoreticky nejedná 

o hrozbu demokracii, jedná se o hrozbu liberální demokracii a jejím zásadám.  
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9 Závěr 
Cílem této práce bylo zohlednit a popsat nejen historický vývoj populismu a 

nacionalismu na území střední Evropy během 20. století, ale především zohlednit fakt, že 

tyto dva koncepty jsou velmi úzce propojeny.  

Práce nejprve vymezila historické pojetí nacionalismu, jeho různých podob a 

ukázala, že nacionalismus nebyl od svých počátků tím, za co je považován v současnosti. 

Nacionalismus se postupně vyvinul z intelektuální záležitosti, přes svou pravicovou a 

extremistickou podobu během první poloviny 20. století až po podobu, jakou na sebe vzal 

od pádu komunistického režimu. Taktéž se práce pokusila ukázat, že nacionalismus byl a 

je úspěšnou ideologií částečně díky jeho propojení s populistickým konceptem a s využitím 

populistické rétoriky.  

Současně práce popsala historický vývoj populistického fenoménu a ukázala, že 

kořeny populismu směřují až daleko do 19. století, tedy že se skutečně nejedná pouze o 

problematiku současnosti. Ukázala vývoj populistické koncepce, která již během svého 

vývoje v 19. století využívala svou plasticitu a flexibilitu k přizpůsobení se současným 

situacím a potřebám. Toto následně ukazuje souvislost, že spojení populismu 

s nacionalismem není nikterak náhodné.  

Celkově se však práce snažila zohlednit nikoliv tyto dva fenomény samostatně, ale 

především v jejich spojení. Jaké mělo toto spojení historické důsledky, jaké na sebe může 

brát podoby a především, že neopatrné spojení nacionalismu s populismem může mít 

neblahé účinky nejen na osud liberální demokracie, ale na osud společnosti jako takové.  
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